3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» (ΠΑΑ)
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝΑ.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 4
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Τίτλος του Προγράμματος
«Ο Θησαυρός των Κυκλάδων»
Περιοχή Παρέμβασης
ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚH/ΤΟΠΙΚH
KOINOTHTA

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ.K. Εμπορείου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ.K. Επισκοπής Γωνιάς

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ.K. Θήρας

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ.K. Καρτεράδου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ.K. Μεσαριάς

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

T.K. Ακρωτηρίου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

T.K. Βόθωνος

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

T.K. Βουρβούλου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

T.K. Έξω Γωνιάς

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

T.K. Ημεροβιγλίου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

T.K. Μεγαλοχωρίου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

T.K. Οίας

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

T.K. Πύργου Καλλίστης

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Δ.Κ. Ιουλίδος

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Τ.Κ. Κορησσίας

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Δ.Κ. Αδάμαντος

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Δ.Κ. Τριοβασάλου

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Τ.Κ. Μήλου

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Τ.Κ. Πέραν
Τριοβασάλου

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Τ.Κ. Τρυπητής
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ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Δ.Κ. Άνω Μεράς

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Δ.Κ. Μυκονίων (*)

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Δ.Κ. Απολλωνίας

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Τ.Κ. Αρτεμώνος

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ –
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ –
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ –
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ –
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ –
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ –
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ –
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Κ. Άνω Σύρου
Δ.Κ. Βάρης
Τ.Κ. Γαλησσά
Τ.Κ. Πάγου
Τ.Κ. Ποσειδωνίας
Τ.Κ. Φοίνικος
Τ.Κ. Χρούσων

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Δ.Κ. Τήνου

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Τ.Κ. Δύο Χωρίων

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Τ.Κ. Τριαντάρου

Κατηγοριοποίηση Νησιών
Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται σε εννέα (9) νησιά των Κυκλάδων και
περιλαμβάνει 9 Δήμους με 34 Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες. Τα νησιά διακρίνονται
σε δύο κατηγορίες: τα νησιά 1ης προτεραιότητας στα οποία ανήκουν η Ίος, η Κέα, η
Μήλος, η Σέριφος, η Σίφνος, η Σύρος (οι ανωτέρω Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες)
και η Τήνος (οι ανωτέρω Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες) καθώς και τα νησιά 2ης
προτεραιότητας στα οποία ανήκουν η Μύκονος και η Θήρα.
Στο Δ.Δ. Μυκονίων θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Συγκεντρωτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας Τοπικού Προγράμματος

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
8.388.783,15

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
5.530.160,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
5.253.652,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
276.508,00
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.803.881,49

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Χρηματοδοτικά Στοιχεία Παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις δημόσιας δαπάνης των
δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι ενδεικτικά ως εξής:

Υπομέτρο

Δράση

L123 «Αύξηση της
L123α «Αύξηση της αξίας των
αξίας των
γεωργικών προϊόντων»
γεωργικών και
δασοκομικών
προϊόντων»
Σύνολο Υπομέτρου L123
L312 «Στήριξη της
L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
δημιουργίας και
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών
ανάπτυξης πολύ
μονάδων»
μικρών
L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
επιχειρήσεων»
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών»
L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά
την α΄ μεταποίηση»
Σύνολο Υπομέτρου L312
L313 «Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων» α) Παρεμβάσεις
δημόσιου
χαρακτήρα

L313-1 «Ίδρυση και
εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων
τουριστικής πληροφόρησης
(γραφεία-περίπτερα ενημέρωσης
και πληροφόρησης)»
L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και
μνημείων»
L313-4 «Προβολή και προώθηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
των περιοχών»
L313 «Ενθάρρυνση L313-5 «Εκσυγχρονισμοί μικρής
τουριστικών
δυναμικότητας υποδομών
δραστηριοτήτων» - διανυκτέρευσης»
β) Παρεμβάσεις
L313-6 «Επεκτάσεις,
ανάπτυξης
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης
επιχειρηματικής
και αναψυχής»
δραστηριότητας
L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές μορφές
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών,
χώροι γευσιγνωσίας)»
Σύνολο Υπομέτρου L313

Ενδεικτική
Δημόσια
Ενδεικτικό
Δαπάνη
Συνολικό
(Κοινοτική
Κόστος
& Εθνική
Συμμετοχή)
1.602.292,03 1.041.489,82

1.602.292,03
285.714,29

1.041.489,82
100.000,00

285.714,29

100.000,00

285.714,29

100.000,00

857.142,86

300.000,00

40.690,42

40.690,42

50.000,00

50.000,00

189.285,71

132.500,00

571.428,57

200.000,00

265.893,29

93.062,65

571.428,57

200.000,00

1.688.726,56

716.253,07
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L321 «Βασικές
υπηρεσίες για την
οικονομία και τον
αγροτικό
πληθυσμό»

L321-1 «Έργα υποδομής μικρής
κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά
έργα, έργα διαχείρισης υδατικών
πόρων, μικρά έργα πρόσβασης
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)»
L321-2 «Χώροι άσκησης
πολιτιστικών, αθλητικών,
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης,
όπως κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ»
Σύνολο Υπομέτρου L321
L323 «Διατήρηση
L323-1 «Διατήρηση,
και αναβάθμιση της αποκατάσταση και αναβάθμιση
αγροτικής
περιοχών, όπως βελτίωσηκληρονομιάς»
σήμανση μονοπατιών,
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά
έργα μικρής κλίμακας για την
προστασία του εδάφους,
διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς
και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης»
L323-2β «Διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση
πολιτισμικών χαρακτηριστικών
της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία
είχαν παραγωγική δραστηριότητα
μόνο κατά το παρελθόν και
ενισχύονται ώστε να καταστούν
επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως
μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)»
L323-4 «Παρεμβάσεις σε
υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους σε μουσεία συλλογές-εκθετήρια που
σχετίζονται με τη λαογραφική
/αγροτική /πολιτιστική
κληρονομιά»
L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς - στήριξη
πολιτιστικών φορέων για μικρής
κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών»
Σύνολο Υπομέτρου L323
Σύνολο Υπομέτρων
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160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

320.000,00
151.361,59

320.000,00
151.361,59

222.037,62

166.528,22

103.506,82

103.506,82

51.587,81

38.690,86

528.493,85

460.087,49

4.996.655,30

2.837.830,38
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και
τα συμπεράσματα της SWOT ανάλυσης, όπως περιγράφονται στο πλαίσιο των
κεφαλαίων 2 και 3, προκύπτουν οι ακόλουθες ιδιομορφίες που παρουσιάζει ο χώρος
των Κυκλάδων ως προς την αναπτυξιακή του φυσιογνωμία:


Η μονομερής εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον τουριστικό τομέα,
και μάλιστα από ένα τουριστικό μοντέλο που παρουσιάζει πτωτικές τάσεις
και οδηγεί στην εξάντληση των πόρων της περιοχής, παρά την πρόσκαιρη
εικόνα δυναμικής που προβάλλει, εμπεριέχει ιδιαίτερα σημαντικούς
κινδύνους για τους φυσικούς πόρους και την τοπική οικονομία στο σύνολο
τους.



Ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει μια διαχρονικά φθίνουσα πορεία που
οφείλεται στην εγκατάλειψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την
αναζήτηση εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης και εισοδήματος –
κυρίως στον τομέα του τουρισμού.



Η χωρική πολυδιάσπαση και η γεωγραφική απομόνωση δυσχεραίνουν την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων.



Η μονοδιάστατη προοπτική οικονομικής δραστηριοποίησης των κατοίκων
στο χώρο του τουρισμού χαρακτηρίζεται από το μειονέκτημα της
εποχικότητας

και

τις

περιορισμένες

δυνατότητες

απασχόλησης

και

εισοδήματος.


Η τουριστική υποδομή πολλών νησιών ή τμημάτων νησιών εμφανίζει σε
σχέση με την υφιστάμενη ζήτηση έντονα στοιχεία κορεσμού με αποτέλεσμα
οποιαδήποτε αύξηση της δυναμικότητας να περιορίζει τη βιωσιμότητα τόσο
των υφιστάμενων όσο και των νέων επιχειρήσεων.



Η φέρουσα ικανότητα πολλών νησιών βρίσκεται σε οριακό σημείο και η
τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να συντηρηθεί από τους διαθέσιμους
φυσικούς πόρους (νερό, ενέργεια) και υποδομές, ενώ σημαντικές είναι οι
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (ρύπανση, καταστροφή βιοτόπων,
εξάντληση υδατικών πόρων).



Το πρότυπο του τουρισμού «ήλιος – θάλασσα – παραλία» που εξακολουθεί να
δεσπόζει στο νησιωτικό χώρο έχει επιφέρει σημαντικές αλλοιώσεις στη
φυσιογνωμία των νησιών καθώς και στην υποβάθμιση του κοινωνικού –
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
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Παράλληλα παρατηρείται ότι η ενδοχώρα των νησιών ή και ορισμένα μικρά
νησιά της άγονης γραμμής υστερούν σημαντικά σε τουριστική ανάπτυξη και
δεν έχουν αξιοποιήσει το τουριστικό δυναμικό ως βιώσιμη οικονομική
δραστηριότητα των κατοίκων.

Είναι προφανές, ότι τα νησιά 2ης προτεραιότητας αποτελούν τους τουριστικούς
προορισμούς των Κυκλάδων που δέχονται το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής
κίνησης, ενώ τα νησιά 1ης προτεραιότητας εμφανίζουν διαφοροποίηση ως προς τη
συγκέντρωση των τουριστικών ροών τόσο ως προς τα νησιά 2ης προτεραιότητας όσο
και μεταξύ τους. Κοινά στοιχεία όλων των νησιών αποτελούν ωστόσο ο
μονοδιάστατος προσανατολισμός της τουριστικής ανάπτυξης στη βάση του μοντέλου
διακοπών ήλιος & θάλασσα, η αδυναμία αξιοποίησης των πλούσιων φυσικών και
πολιτιστικών πόρων που θα επέτρεπε τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, η συρρίκνωση της πρωτογενούς παραγωγής
και η περιορισμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην παραγωγή
γεωργικών

και

κτηνοτροφικών

προϊόντων,

το

πρόβλημα

της

χωρικής

πολυδιάσπασης καθώς και η επιβάρυνση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και κυρίως από τις πιέσεις της τουριστικής
κίνησης.

Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων προκύπτει άμεσα ο κίνδυνος
μονοτομεακής εξάρτησης της τοπικής οικονομίας με αποκλειστική δυνατότητα
δραστηριοποίησης και απασχόλησης των κατοίκων στο τομέα του τουρισμού στη
διάρκεια μιας περιορισμένης χρονικά περιόδου και απώλειας εναλλακτικών μορφών
απασχόλησης και πηγών εισοδήματος, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της
τουριστικής ανάπτυξης και τις αυξανόμενες πιέσεις από την τουριστική κίνηση στην
φέρουσα ικανότητα των νησιών, με αποτέλεσμα την φθίνουσα ελκυστικότητά τους ως
τουριστικών προορισμών.

Με βάση τα προηγούμενα, η διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της περιοχής, με
σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τον τουρισμό και μέσα από την αξιοποίηση των
τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση του
τουριστικού μοντέλου, η αξιοποίηση της τουριστικής κίνησης ως αγοράς και μέσου
προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση της τοπικά παραγόμενης αξίας με
σκοπό την ανταγωνιστικότητα της περιοχής, αλλά και η συμπληρωματική παραγωγή
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προϊόντων και υπηρεσιών τοπικά, με στόχο τη μείωση της νησιωτικότητας,
αποτελούν τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγική του νέου Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής
Κυκλάδων για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στην επιλεγείσα περιοχή
παρέμβασης είναι η διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης μέσα από την ενίσχυση
της παραγωγής τοπικών αγροτικών προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας, η
αλλαγή του κυρίαρχου τουριστικού μοντέλου από μαζικό σε εξατομικευμένο και
εμπλουτισμένο με δραστηριότητες πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού που
διασφαλίζουν την αειφορία, η διασύνδεση των οικονομικών τομέων μεταξύ τους
για την αμοιβαία αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους και η βελτίωση των όρων
παραγωγής και διαβίωσης για τη μείωση της νησιωτικότητας της περιοχής.

Στόχοι
Με

βάση

τα

παραπάνω

οι

Επιχειρησιακοί

Στόχοι

του

προγράμματος

διατυπώνονται ως εξής:
 Στόχος 1:

Διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διαφοροποίηση του οικονομικού
περιβάλλοντος της περιοχής. Ο στόχος αφορά ειδικότερα στον εμπλουτισμό
των οικονομικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση

του

τοπικού

παραγωγικού δυναμικού στον γεωργικό τομέα καθώς και εκτός γεωργικού
τομέα (π.χ. βιοτεχνίες ξύλου, σιδήρου, επίπλων, γλυκών κ.α.), και ειδικότερα
στην παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση επώνυμων τοπικών προϊόντων
ποιότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και με «ταυτότητα» προέλευσης.
Η επίτευξη του στόχου θα συμβάλλει στη δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών
απασχόλησης και νέων μορφών επιχειρηματικότητας στη μεταποίηση,
τυποποίηση και διάθεση τοπικών αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων,
στην ενίσχυση ευρύτερα της τοπικής οικονομίας, στη βελτίωση του
εισοδήματος των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα συγκρατήσει τον ενεργό
πληθυσμό στην ύπαιθρο. Συμπληρωματική επιδίωξη και ευκαιρία αποτελεί η
σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τις τουριστικές επιχειρήσεις, π.χ. για
την τροφοδοσία των τουριστικών μονάδων και των επιχειρήσεων εστίασης με
διατροφικά προϊόντα τοπικής προέλευσης, την προμήθεια επίπλων από
τοπικές βιοτεχνίες κλπ.
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Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος

Ο αναπροσανατολισμός της τουριστικής ανάπτυξης των νησιών στην
κατεύθυνση ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εμπλουτισμού
του

τουριστικού

προϊόντος

και

προώθησης

του

προτύπου

του

εξατομικευμένου ποιοτικού τουρισμού αποτελεί μια από τις βασικές
συνιστώσες του Τοπικού Προγράμματος που μπορεί να προσφέρει συνθήκες
ανταγωνιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και να αποτελέσει έναν
δημιουργικό χώρο απασχόλησης και πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους
της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση
του τουρισμού με την παραγωγή τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων του
αγροδιατροφικού και βιοτεχνικού τομέα καθώς και στην ανάπτυξη του
γαστρονομικού τουρισμού. Η επίτευξη του στόχου αποτελεί κύριο μοχλό για
τη διαμόρφωση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των Κυκλάδων ως τουριστικού προορισμού στο
σύγχρονο περιβάλλον της τουριστικής αγοράς.

 Στόχος 3:

Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή

προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών
Απόρροια των προηγούμενων δύο στόχων είναι και η επιδίωξη προώθησης
της έννοιας της ποιότητας καθώς και της επώνυμης τοπικής ταυτότητας τόσο
στην παραγωγή προϊόντων (π.χ. τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα) όσο και
στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. τουριστικά καταλύματα). Η επίτευξη του
στόχου

αποσκοπεί

πλεονεκτημάτων

της

στη

διασφάλιση

τοπικής

των

παραγωγής

απαραίτητων
και

συγκριτικών

παροχής

υπηρεσιών

προκειμένου αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές και να αποκτήσουν μια
αναγνωρίσιμη τοπική «ταυτότητα». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η
προώθηση εφαρμογής συστημάτων ποιότητας από τις τοπικές επιχειρήσεις
αλλά και η υιοθέτηση σημάτων ποιότητας και ένδειξης προέλευσης.

 Στόχος 4:

Προστασία

και

ανάδειξη

του

περιβάλλοντος

και

της

πολιτιστικής κληρονομιάς
Προκειμένου να επιτευχθούν η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, η
διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική άσκηση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και η διαμόρφωση ευνοϊκών
συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο, κρίσιμο στόχο του προγράμματος
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αποτελεί η προώθηση δράσεων προστασίας του φυσικού και οικιστικού
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η επίτευξη του στόχου θα
συμβάλλει ειδικότερα στην προστασία των φυσικών πόρων που είναι
απαραίτητοι για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, και στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον από την
αλόγιστη ανάπτυξη στη βάση του προτύπου του μαζικού τουρισμού.
 Στόχος 5:

Ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιών ως χώρων μόνιμης

κατοικίας
Ως αντιστάθμισμα στα ενδογενή μειονεκτήματα της περιοχής πρέπει να
επιδιωχθεί η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και του επιπέδου εξυπηρέτησης των κατοίκων προκειμένου
να καταστεί δυνατή η διατήρηση του ενεργού πληθυσμού – ειδικά στα
μικρότερα νησιά – αλλά και η προσέλκυση νέων κατοίκων μόνιμης
εγκατάστασης και να ενισχυθεί ο οικονομικός και κυρίως ο κοινωνικός ιστός
της περιοχής. Η προώθηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στην
επιχειρηματική δραστηριότητα των κατοίκων, η πρόσβασή τους σε
προηγμένες

κοινωνικές

και

ψυχαγωγικές

υπηρεσίες

και

σε

πηγές

πληροφόρησης καθώς και η προώθηση της εξωστρέφειας μπορούν να
διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου να επιτευχθεί η
απαιτούμενη διεισδυτικότητα της τοπικής οικονομίας, η άρση των
επιπτώσεων στη ζωή των κατοίκων από τη γεωγραφική απομόνωση και η
σταδιακή προσέγγιση του επιπέδου διαβίωσης της περιοχής με αυτές των
αστικών κέντρων και κατά συνέπεια η ισόρροπη ανάπτυξη. Ειδικότερη
επιδίωξη αποτελεί η διαμόρφωση ενός προτύπου δημιουργικής διαβίωσης
στον ιδιόμορφο νησιωτικό χώρο των Κυκλάδων και η ταύτιση των κατοίκων
με αυτό το πρότυπο.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μέτρο 41: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης
Ομάδα Υπομέτρων Ι : Ανταγωνιστικότητα
Κωδικός 411
Υπομέτρο L123
Ανάλυση Δράσης L123α
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αναφέρεται στην αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων με τη βελτίωση της
αποδοτικότητας στον τομέα της μεταποίησης και με στόχο την ανταγωνιστικότητα του
αγροτοδιατροφικού τομέα της περιοχής. Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται ενέργειες που
αφορούν στους τομείς: Κρέατος, Γάλακτος, Αυγών – Πουλερικών (υποτομέας Αυγά), Διαφόρων Ζώων
(υποτομείς:

Μέλι,

Σηροτροφία-Άλλα

Είδη),

Δημητριακών,

Ελαιούχων

προϊόντων,

Οίνου,

Οπωροκηπευτικών, Ανθών, Σπόρων & Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Φαρμακευτικών & Αρωματικών
Φυτών. Οι μονάδες που θα ενισχυθούν θα ενταχθούν στο Δίκτυο Κυκλαδίτικων Προϊόντων και
Γεύσεων εφόσον δημιουργηθεί. Επίσης τα οινοποιεία που θα ενισχυθούν, θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» (που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
του προγράμματος LEADER+ και θα προταθεί να συνεχιστεί και στο παρόν πρόγραμμα), όπου
προβλέπονται δράσεις σχετικές με τα παραγόμενα κρασιά στα νησιά, (δράσεις στο πλαίσιο των
ενεργειών «Μια θάλασσα κρασί, οι δρόμοι του κρασιού της Νησιωτικής Ελλάδας).
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
500.000 €
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Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 65% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
-

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης/εμπορίας προϊόντων που
καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων) κατά
την έννοια του άρθρου 28 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005.

-

Η δράση αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις
σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και
την αειφόρο διαχείριση των δασών.

-

Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του υπομέτρου 123α , όπως
αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ.

-

Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το αποτέλεσμα της
επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης.

-

Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας
αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

-

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο παρόν υπομέτρο δεν μπορούν να ενισχυθούν για το ίδιο ή
συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο και από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ.

-

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις του θεσμικού
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Π.Α.Α (401/2010 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

-

Αποκλείεται η ενίσχυση:
α) επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε
β) επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος
και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και του μελιού
γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου
δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ.

Επιλέξιμες δαπάνες της δράσης L123α
1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του
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λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της μονάδας.
4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής
επένδυσης.
5. Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος
προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων
μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης,
δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας)
του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της
εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και
μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.
7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του
προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική
πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.
8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με
ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.
Μη επιλέξιμες δαπάνες της δράσης L123α
1. Αγορά οικοπέδου.
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες
και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο
για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.).
4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου της επένδυσης.
5. Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.).
6. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο.
7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στο σημείο 8 των
επιλέξιμων δαπανών.
8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
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9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε
βάρος των δικαιούχων.
10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 των επιλέξιμων δαπανών.
11. Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων
για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται,
ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
12. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις,
εκκρεμότητες κ.λπ.
13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
15. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως
αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
18. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης,
πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για να
εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή της.
19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
20. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην
παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος
αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
Τομείς που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L123α
Οι τομείς που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L123α, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ
της 401/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της
δράσης L123α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων”», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Ομάδα Υπομέτρων ΙΙ : Βελτίωση Ποιότητας Ζωής/Διαφοροποίηση
Κωδικός 413

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312
Ανάλυση Δράσης L312-1
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση περιλαμβάνει ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς βιοτεχνικών μονάδων.
Ενδεικτικά η δράση αναφέρεται στους παρακάτω κωδικούς Κ.Α.Δ.:
13.20.1 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων) από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού
13.20.2 Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων
13.20.3 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή
ασυνεχείς ίνες
13.20.4 Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων
ειδικών υφασμάτων
13.93.1 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
14.12.1 Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας
14.12.2 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας
14.12.3 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας
15.12.1 Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών άλλων
δερμάτινων ειδών
16.10.1 Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης,
με πάχος > 6 mm στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία
16.10.2 Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας
ξυλόμαλλου ξυλάλευρου ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
16.10.3 Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων
από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας
16.23.1 Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός
από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο
16.29.2 Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής
17.21.1 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
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20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα
20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού
20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
23.13.1 Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.41.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.49.1 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
25.71.11 Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους
25.73.1 Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική
ή στη δασοκομία
25.73.2 Κατασκευή χειροπρίονων λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
25.73.3 Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
25.73.4 Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε
λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
28.30.3 Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους
28.30.4 Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα
28.30.5 Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων
28.30.6 Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων
προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική
28.30.7 Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα
φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς
28.30.8 Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων
28.30.9 Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
31.09.1 Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους
31.09.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων
31.09.92 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών
και καθισμάτων)
32.12.1 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
32.20.1 Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών
οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών μηχανισμών για μουσικά κουτιά
32.20.2 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων.
Η δημιουργία/εκσυγχρονισμός μονάδων υφαντών ή κεντημάτων, μονάδων κεραμικών ειδών
εκτιμάται ότι θα προβάλει την αξία των παραδοσιακών ειδών και προϊόντων και θα συμβάλλει στην
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διατήρηση της παράδοσης και των εθίμων της περιοχής, δίνοντας διέξοδο στην απασχόληση των νέων
και των γυναικών. Η δημιουργία/εκσυγχρονισμός των υπόλοιπων κλάδων συμβάλει στην ανάπτυξη
του δευτερογενή τομέα στην περιοχή.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).

Ανάλυση Δράσης L312-2
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αυτή σχετίζεται με τη δημιουργία ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών που έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους κατοίκους της
περιοχής αλλά και τους επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους κωδικούς Κ.Α.Δ. οι τομείς
που συμπεριλαμβάνονται είναι:
47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου
47.25.2 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
90.03.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός
των καλλιτεχνών του θεάματος
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
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96.02.12 Δραστηριότητες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.
Ως προς τα παντοπωλεία, τα καταστήματα εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης, την καλλιτεχνική και
λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, τις υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και τα πάρκα
αναψυχής, είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα προωθηθούν οι πόροι της περιοχής (τα παντοπωλεία θα
διατηρούν το παραδοσιακό χρώμα και θα δεσμευτούν να πωλούν και τοπικά προϊόντα, η
καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις θα αναδεικνύουν
πολιτιστικούς πόρους της περιοχής).
Τα παντοπωλεία θα ενταχθούν στο Δίκτυο Κυκλαδίτικων Προϊόντων και Γεύσεων, εφόσον
δημιουργηθεί. Σε ότι αφορά στα παντοπωλεία, θα τηρηθούν προδιαγραφές ως προς τον παραδοσιακό
τους χαρακτήρα που θα προσδιοριστούν από την ΟΤΔ σε συνάφεια με εκείνες που προβλέπονται από
το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για παρόμοιου χαρακτήρα επιχειρήσεις (παράρτημα X της
πρόσκλησης).
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι τα νησιά 1ης προτεραιότητας της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Ανάλυση Δράσης L312-3
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’
μεταποίηση
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό
επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση. Οι επιχειρήσεις αυτές θα παράγουν τοπικά
παραδοσιακά προϊόντα ειδών διατροφής, αξιοποιώντας τις πρώτες ύλες της περιοχής και προωθώντας
την αξία των παραδοσιακών τοπικών ειδών και προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα τηρούν τις
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απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και θα συμμετέχουν στο Δίκτυο Κυκλαδίτικων
Προϊόντων και Γεύσεων, εφόσον δημιουργηθεί.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
ΌΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312
-

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται
από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

-

Κατά την εφαρμογή όλων των δράσεων του υπομέτρου, θα τηρηθούν οι όροι, περιορισμοί και
προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Π.Α.Α (401/2010
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312
α) Για τις Δράσεις: L312-1, L312-2, L312-3
1. Δαπάνες

κτιριακών

εγκαταστάσεων,

όπως

δαπάνες

οικοδομικών,

υδραυλικών

και

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα
κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης.
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4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών ενός
της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.)στην περίπτωση που η χρήση τους είναι
πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης
για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού
κόστους.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 41
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση
κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η

αγορά

μεταχειρισμένου

εξοπλισμού.

Για

τις

δράσεις

ενθάρρυνσης

τουριστικών

δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
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10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της
Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313
Ανάλυση Δράσης L313-1
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα
ενημέρωσης και πληροφόρησης) [Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα]
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση περιλαμβάνει έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό
τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
που έχουν ως σκοπό λειτουργίας την πληροφόρηση του τουριστικού κοινού σε θέματα όπως: αξιοθέατα
της περιοχής, καταλύματα, χώροι εστίασης, τοπικά προϊόντα, εναλλακτικές δραστηριότητες, το φυσικό
περιβάλλον, τις ειδικές μορφές τουρισμού, διαφόρων ειδών εξυπηρετήσεις συγκοινωνιών, τραπεζών,
περίθαλψης υγείας αλλά και ειδικά θέματα όπως η τοπική αρχιτεκτονική, η τοπική μουσική, η
αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά, η γαστρονομία κλπ. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να θεωρηθεί
πολύ χρήσιμη στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην προβολή των περιοχών και των προϊόντων
τους, στην οργάνωση του τουριστικού προϊόντος. Τα τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης θα
διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις απαραίτητες συνδέσεις με καταλύματα, χώρους εστίασης,
φορείς της περιοχής, ώστε με τον τρόπο αυτό να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τον
επισκέπτη. Επίσης, ανάλογα με τις επιθυμίες των ενδιαφερόμενων, δεδομένης της συγκεντρωμένης
πληροφορίας που θα διαθέτουν, θα είναι σε θέση να κατευθύνουν καλύτερα τον επισκέπτη. Τα κέντρα
θα διαθέτουν και έγκυρο έντυπο υλικό, CD/DVD και χάρτες για τη διανομή τους στους επισκέπτες.
Θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θα εκπονήσει η ΟΤΔ και θα αναφέρονται σε όλη την
περιοχή παρέμβασης (παράρτημα X της πρόσκλησης) και θα απαιτηθεί να τηρηθούν α) οι
προδιαγραφές του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+ παράρτημα VIII της πρόσκλησης) και να ενταχθούν τα κέντρα στο ήδη υπάρχον (άτυπο μέχρι σήμερα)
Δίκτυο Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας και β) οι κατευθύνσεις της μελέτης καθορισμού θαλάσσιων &
χερσαίων διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού-κυριότερα σημεία των διαδρομών
(που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+ - παράρτημα IX της πρόσκλησης).
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
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χαρακτήρα.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

Ανάλυση Δράσης L313-2
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων [Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα]
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση περιλαμβάνει έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν στη σήμανση αξιοθέατων και
μνημείων. Η περιοχή εφαρμογής διαθέτει μεγάλο πλούτο πολιτιστικών και φυσικών πόρων και με τη
δράση αυτή της σήμανσης θα αξιοποιηθούν οι πόροι της. Η σήμανση θα αναφέρεται σε διάφορα
στοιχεία ενδιαφέροντος των επισκεπτών, όπως πολιτιστικά μνημεία, στοιχεία της φύσης, κτίρια
αγροτικής κληρονομιάς κλπ. Θα περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για τα προαναφερόμενα.
Τα είδη των σημάνσεων θα πρέπει να έχουν ενιαία εμφάνιση για λόγους αναγνωρισιμότητας. Επίσης
πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένες στην τοπική αρχιτεκτονική. Επιπλέον δεδομένου ότι η
σήμανση θα γίνει με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, θα ομορφύνουν διάφορα σημεία
της περιοχής, προβάλλοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα
υπάρξουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη σήμανση (παράρτημα X της πρόσκλησης).
Θα απαιτηθεί να τηρηθούν οι κατευθύνσεις της μελέτης καθορισμού θαλάσσιων & χερσαίων
διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού-κυριότερα σημεία των διαδρομών (που έχει
εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+ - παράρτημα IX της πρόσκλησης).
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα.
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Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

Ανάλυση Δράσης L313-4
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών [Παρεμβάσεις δημόσιου
χαρακτήρα]
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση περιλαμβάνει έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν στην προβολή και προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Η περιοχή εφαρμογής διαθέτει πολύ σημαντικό φυσικό
και πολιτιστικό πλούτο, εξαιρετικά τοπικά προϊόντα και γαστρονομία που αξίζει να αναδειχθούν.
Ωστόσο πολλά από αυτά έχουν προβληθεί μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να
αναδειχθούν και να δοθεί έμφαση στις εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού της περιοχής έτσι
ώστε να προβληθεί μία νέα εικόνα της περιοχής. Η προβολή λοιπόν των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της, και η έμφαση στον εναλλακτικό και ειδικό τουρισμό είναι μείζονος σημασίας για την προσέλκυση
νέων target groups επισκεπτών και για την προσέλκυση τουριστικής κίνησης καθόλη τη διάρκεια του
έτους. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που δεν έχει αναδειχθεί μέχρι σήμερα και που χαρακτηρίζει την
περιοχή είναι η αγροτική της κληρονομιά με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοπίου
(αναβαθμίδες, περιφράξεις, κλπ), τα αγροτικά προϊόντα, τα ήθη και έθιμα της περιοχής, τους χώρους
που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή κλπ.
Οι ενέργειες που προβλέπονται στη δράση, αναφέρονται: στην έκδοση εντύπων (θεματικών εκδόσεων)
με χάρτες της περιοχής. Οι παραπάνω εκδόσεις προβλέπονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε θεματικές καταχωρήσεις της περιοχής σε τουριστικούς οδηγούς για την καλύτερη προβολή της.
Στη διοργάνωση ημερίδων-εκδηλώσεων για την προβολή των συγκεκριμένων θεματικών της περιοχής.
Στη δημιουργία δικτυακών τόπων κύρια με θεματικό αντικείμενο.
Το περιεχόμενο των ενεργειών προώθησης - προβολής, θα προκύψει από συγκεκριμένο επικοινωνιακό
σχέδιο που θα εκπονήσει η ΟΤΔ (παράρτημα X της πρόσκλησης).
Θα απαιτηθεί να τηρηθούν οι κατευθύνσεις της μελέτης καθορισμού θαλάσσιων & χερσαίων
διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού-κυριότερα σημεία των διαδρομών (που έχει
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εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+ - παράρτημα IX της πρόσκλησης).
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
100.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

Ανάλυση Δράσης L313-5
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης [Παρεμβάσεις ανάπτυξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας]
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων θα αφορά στον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων υποδομών, με μέγιστο
αριθμό κλινών τις 40 και μόνο στα νησιά 1ης προτεραιότητας. Στις υποδομές διανυκτέρευσης, θα
τηρηθούν οι προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
επιπρόσθετα οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να
αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό
περιβάλλον. Θα απαιτηθεί να τηρηθούν α) οι προδιαγραφές του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (που
έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+ - παράρτημα VIII της πρόσκλησης) και να ενταχθεί το
κατάλυμα στο ήδη υπάρχον (άτυπο μέχρι σήμερα) Δίκτυο Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας και β) οι
κατευθύνσεις της μελέτης καθορισμού θαλάσσιων & χερσαίων διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών
μορφών τουρισμού-κυριότερα σημεία των διαδρομών (που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+ παράρτημα IX της πρόσκλησης). Επίσης το κατάλυμα θα πρέπει να προσφέρει χρήση τεχνολογιών
επικοινωνίας για την διευκόλυνση των επισκεπτών. Τέλος, στην περίπτωση προσφοράς πρωινού
γεύματος από το κατάλυμα, θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει και τοπικά προϊόντα (τοπικό τυρί, μέλι,
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γλυκά κλπ).
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Η δράση θα υλοποιηθεί στα νησιά 1ης προτεραιότητας της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
600.000 € έως 40 κλίνες.
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
-

Οι επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται
υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της με αρ. 2974/710/8-4-2009 Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν
Πολιτισμού & Τουρισμού), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄αριθμ. 3427/9-62010 ΚΥΑ.

-

Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους μέχρι το όριο των 40
κλινών, με προσθήκη καθ΄ ύψος ή/και κατ’ επέκταση.

Ανάλυση Δράσης L313-6
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής [Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας]
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην επέκταση ή στον εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής.
Οι παρεμβάσεις αυτές, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διατηρηθούν τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον.
Οι χώροι εστίασης θα απαιτηθεί να τηρούν τις προδιαγραφές του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (που
έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+ - παράρτημα VIII της πρόσκλησης). Τα εστιατόρια θα
ενταχθούν σε δίκτυο επισιτιστικών επιχειρήσεων «Δίκτυο Κυκλαδίτικων Προϊόντων και Γεύσεων»
εφόσον δημιουργηθεί. Τα εστιατόρια θα πρέπει να προσφέρουν και παραδοσιακές γεύσεις/προϊόντα
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της περιοχής ώστε να αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητά της. Με τον τρόπο αυτό, τα εστιατόρια θα
εφοδιάζονται με τοπικά προϊόντα, παραχθέντα από άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, συμβάλλοντας με
αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής. Επίσης τα εστιατόρια θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» (που έχει εκπονηθεί κατά
τη διάρκεια του προγράμματος LEADER+ και θα προταθεί να συνεχιστεί και στο παρόν πρόγραμμα),
όπου προβλέπονται δράσεις σχετικές με τα παραγόμενα κρασιά στα νησιά, (δράσεις στο πλαίσιο των
ενεργειών «Μια θάλασσα κρασί, οι δρόμοι του κρασιού της Νησιωτικής Ελλάδας). Με τον τρόπο αυτό
οι εστιάτορες θα έρθουν σε επαφή με τους οινοποιούς για την προώθηση των τοπικά παραγόμενων
κρασιών στους χώρους εστίασης.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Η δράση θα υλοποιηθεί στα νησιά 1ης προτεραιότητας της περιοχής.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Ανάλυση Δράσης L313-8
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) [Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας]
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αναφέρεται σε ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, στις ειδικές μορφές τουρισμού, σε χώρους αθλοπαιδιών, χώρους γευσιγνωσίας, κλπ.
Οι χώροι εναλλακτικού τουρισμού γίνονται ολοένα και πιο απαραίτητοι για τους τουρίστες που έχουν
κορεστεί με τους συνηθισμένους τρόπους ψυχαγωγίας και αναζητούν άλλους τρόπους διαφυγής από
την καθημερινότητα. Η περιοχή εφαρμογής αποτελεί παραδοσιακό τόπο προορισμού πολλών
ημεδαπών αλλά και αλλοδαπών τουριστών. Εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, στοιχεία που
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προσφέρονται για να βρει ο επισκέπτης την ηρεμία που συχνά λείπει από την καθημερινή του ζωή, τα
Κυκλαδονήσια της περιοχής εφαρμογής είναι ολόκληροι κόσμοι με αρχαία, μεσαιωνική και σύγχρονη
ιστορία. Το κάθε νησί έχει ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, καθώς η νησιωτική απομόνωση και η
σύσταση των εδαφών δημιούργησε διαφορετικές βιολογικές προσαρμογές.
Οι ειδικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν είναι πολλές σε αριθμό, οι κυριότερες που
θα μπορούσαν να ενταχθούν στην παρούσα δράση διακρίνονται ανάλογα με το θέμα και αφορούν:
δημιουργία οργανωμένων εκδρομών σε περιοχές με οικολογικό, αρχαιολογικό και ιστορικό
αντικείμενο, οργάνωση ειδικευμένων σεμιναρίων, θερινών ακαδημιών υψηλής στάθμης και εμβέλειας
σε τομείς αιχμής της περιοχής ( αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, γεωλογία, τέχνη, μουσική, γαστρονομία),
διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή – ένταξη επισκεπτών (αρχαιολογία,
αρχιτεκτονική, λαογραφία, παρατήρηση της φύσης), ειδικά αθλήματα, θεματικές σχολές, χώροι
γευσιγνωσίας, αθλοπαιδιές κλπ.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό
περιβάλλον. Θα απαιτηθεί να τηρηθούν α) οι προδιαγραφές του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (που
έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+ - παράρτημα VIII της πρόσκλησης) και η ένταξη της
επιχείρησης στο ήδη υπάρχον (άτυπο μέχρι σήμερα) Δίκτυο Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας και β) οι
κατευθύνσεις της μελέτης καθορισμού θαλάσσιων & χερσαίων διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών
μορφών τουρισμού-κυριότερα σημεία των διαδρομών (που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER παράρτημα IX της πρόσκλησης). Οι δράσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού
της υπαίθρου, προβλέπεται να διαθέτουν ιστοσελίδα και δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για
την αποτελεσματική οργάνωση δραστηριοτήτων, γεγονότων και την δυνατότητα ενημέρωσης των
ενδιαφερόμενων.
Η δράση περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία/εκσυγχρονισμό χώρων αθλοπαιδιών. Τέλος η δράση
περιλαμβάνει και χώρους γευσιγνωσίας στους οποίους και θα προβληθούν τα τοπικά προϊόντα
διατροφής. Οι χώροι γευσιγνωσίας θα ενταχθούν στο Δίκτυο Κυκλαδίτικων Προϊόντων και Γεύσεων,
εφόσον δημιουργηθεί.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, αλλά θα δοθεί
πριμοδότηση στα νησιά 1ης προτεραιότητας.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
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Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
Στην παρούσα δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων L311-1,
L311-2, L313-5, L313-6 και L313-7.

ΌΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 ΓΙΑ ΤΙΣ
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»
-

Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του υπομέτρου, μπορούν να
υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000.

-

Κατά την εφαρμογή όλων των δράσεων του υπομέτρου, θα τηρηθούν οι όροι, περιορισμοί και
προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Π.Α.Α (401/2010
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

ΌΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 ΓΙΑ ΤΙΣ
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
Κατά την εφαρμογή όλων των δράσεων του υπομέτρου, θα τηρηθούν οι όροι, περιορισμοί και
προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Π.Α.Α (401/2010
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»
α) Για τη Δράση L313-1
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου
του λογισμικού, καθώς και δαπάνες δημιουργίας βάσεων δεδομένων.
4. Δαπάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής καθώς και ιστοσελίδα.

β) Για τη Δράση L313-2
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
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2. Δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης.

γ) Για τη Δράση L313-4
1. Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και δημιουργία
ντοκιμαντέρ.
2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, καθώς και σε τουριστικούς οδηγούς.
3. Αξιοποίηση του διαδικτύου.
4. Συμμετοχή σε αναγνωρισμένες θεματικές τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή άλλα σε κράτη
μέλη της Ε.Ε, όπως επίσης και σε ημερίδες−εκδηλώσεις κ.λπ. στην Ελλάδα και με ποσοστό μέχρι
20% του συνολικού κόστους της πρότασης.
5. Διεξαγωγή ημερίδων – εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής.
6. Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.
7. Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού και ειδικού Τύπου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
1. Δαπάνες

κτιριακών

εγκαταστάσεων,

όπως

δαπάνες

οικοδομικών,

υδραυλικών

και

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα
κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για
τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά
αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.
5. Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη
μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.
6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
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7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των
συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 41
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση
κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η

αγορά

μεταχειρισμένου

εξοπλισμού.

Για

τις

δράσεις

ενθάρρυνσης

τουριστικών

δραστηριοτήτων των υπομέτρων L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της
Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321
Ανάλυση Δράσης L321-1
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων,
μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αναφέρεται στη δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας όπως: μικρά εγγειοβελτιωτικά
έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, έτσι ώστε να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι της
περιοχής και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του τοπικού αγροτικού πληθυσμού.
Η περιοχή παρέμβασης έχει ανάγκη υποδομών κυρίως σε θέματα μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων,
έργων βελτίωσης αρδευτικών γεωτρήσεων και εξοικονόμησης νερού για άρδευση με στόχο τη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Έτσι λοιπόν, μικρά έργα υποδομής, θα αναβαθμίσουν τις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή και τις συνθήκες εργασίας των κατοίκων της.
Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση
της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
500.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

Ανάλυση Δράσης L321-2
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων καθώς
και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
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Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αναφέρεται σε παρεμβάσεις που αφορούν υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής
εξυπηρέτησης, του πολιτισμού, έργα που θα βοηθήσουν τους κατοίκους στην καθημερινότητα τους
βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν
επίσης στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιών ως χώρων μόνιμης κατοικίας, εφόσον θα τους
εξασφαλίζουν κάποια ποιοτικά standards καθημερινής ζωής. Η δράση περιλαμβάνει κέντρα
φροντίδας

παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία,

χώρους

άσκησης

πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η δράση θα υλοποιηθεί σε περιοχές στις οποίες υπάρχει η σχετική
ανάγκη.
Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση
της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
-

Η δράση δεν αφορά μουσεία.

-

Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

ΌΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321
Κατά την εφαρμογή όλων των δράσεων του υπομέτρου, θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Π.Α.Α. (401/2010 Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321
α) Για τη δράση L321-1
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1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής.
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού.

β) Για τη δράση L321-2
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα
κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού.
6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως
αιτιολογημένη από το είδος του έργου.
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1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση
κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η

αγορά

μεταχειρισμένου

εξοπλισμού.

Για

τις

δράσεις

ενθάρρυνσης

τουριστικών

δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
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10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της
Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323
Ανάλυση Δράσης L323-1
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών,
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση
θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αναφέρεται στη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, με προτεραιότητα σε
τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές Natura 2000. Η περιοχή εφαρμογής διαθέτει οκτώ
περιοχές Natura 2000 και πολλά τοπία χαρακτηρισμένα ως φυσικού κάλλους. Θα επιλεγούν (σε
συνδυασμό με τη μελέτη καθορισμού θαλάσσιων & χερσαίων διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών
μορφών τουρισμού, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του LEADER+ - παράρτημα IX της πρόσκλησης)
διαδρομές στη φύση που να συνδυάζουν φυσικό περιβάλλον και αγροτική κληρονομιά. Στις
διαδρομές αυτές θα γίνει βελτίωση-σήμανση μονοπατιών, διαμόρφωση θέσεων θέας και τεχνικών
έργων μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους. Σε σημεία θέας και εποπτείας αξιόλογων
περιοχών μπορούν να εγκατασταθούν πινακίδες απεικόνισης του τοπίου με σύντομη αναφορά στα
σημαντικά στοιχεία. Τα είδη των σημάνσεων θα πρέπει να έχουν ενιαία εμφάνιση για λόγους
αναγνωρισιμότητας. Επίσης θα πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένες στην τοπική αρχιτεκτονική.
Επιπλέον δεδομένου ότι η σήμανση θα γίνει με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, θα
ομορφύνουν διάφορα σημεία της περιοχής, προβάλλοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα υπάρξουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη σήμανση (παράρτημα X
της πρόσκλησης).
Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και στην ανάπτυξη
εναλλακτικής μορφής τουρισμού που συμπληρώνει προηγούμενες δράσεις του προγράμματος. Επίσης
θα υλοποιηθούν δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (εκδηλώσεις, καμπάνιες) στους Δήμους
που άπτονται αυτών των περιοχών για τη συνειδητοποίηση των κατοίκων σχετικά με τους πόρους της
περιοχής τους.
Όλες οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
-

Η δράση εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές Natura 2000.

-

Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

Ανάλυση Δράσης L323-2β
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου
τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να
καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
Αναλυτική περιγραφή
Η

δράση

αναφέρεται

στην

διατήρηση,

αποκατάσταση

και

αναβάθμιση

πολιτισμικών

χαρακτηριστικών όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια.
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει πάρα πολλά στοιχεία αρχιτεκτονικού πλούτου που σχετίζονται με τη
παραδοσιακή αγροτική ζωή της. Μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, είναι κάποια από τα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου που αν και πολλές φορές αναξιοποίητα μέχρι τώρα, μπορούν
μετά από τη σχετική αποκατάσταση και αναβάθμιση, να ομορφύνουν το τοπίο και να συμπληρώσουν
το τουριστικό και πολιτιστικό προφίλ της περιοχής.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά και νομικά
πρόσωπα.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
200.000 €
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Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 75% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
-

Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

-

Για τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
α) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά,
β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διατήρηση της
τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος,
γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων,
δ) να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα,
ε) να μη χρησιμοποιούνται/χρησιμοποιηθούν ως κατοικία.

Ανάλυση Δράσης L323-4
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που
σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αυτή αναφέρεται σε παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσείασυλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά. Με τον
τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η προβολή και διατήρηση της λαογραφικής-αγροτικής-πολιτιστικής
κληρονομιάς, με την παράλληλη αξιοποίηση αξιόλογων κτιρίων. Οι παρεμβάσεις απευθύνονται σε
όλη την περιοχή παρέμβασης και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Στην
περιοχή υπάρχουν πολλά κτίρια αφ’ ενός που συνδέονται με την αγροτική της παράδοση, αφ’ ετέρου
με ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία. Οι παρεμβάσεις θα ομορφύνουν το τοπίο και θα συμπληρώσουν το
τουριστικό (εναλλακτικό) και πολιτιστικό προφίλ της περιοχής.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα.
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Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
300.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

Ανάλυση Δράσης L323-5
Τίτλος δράσης / υποδράσης
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής
κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αναφέρεται στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή,
προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών. Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει πλούσια
πολιτιστική παράδοση και πλήθος ενεργών πολιτιστικών φορέων. Ήδη στο πρόγραμμα LEADER+
που υποστηρίχθηκαν κάποιες εκδηλώσεις έδειξαν μια σημαντική δυναμική κινητοποίησης των
τοπικών φορέων, του πληθυσμού αλλά και της συμμετοχής μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Για τους
παραπάνω λόγους θα ενισχυθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή παρέμβασης
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, στη
ψυχαγωγία των κατοίκων, στην προσέλκυση επισκεπτών. Ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναφέρονται σε τοπικά προϊόντα και αναδεικνύονται χαρακτηριστικά
των νησιών. Επίσης θα υποστηριχθούν πολιτιστικοί φορείς για μικρής κλίμακας υποδομή που θα τους
διευκολύνει στο έργο τους.
Η διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα γίνει με στόχο την επιτυχή υλοποίησή τους και την
μεγαλύτερη απήχηση ώστε να προσελκύουν όλο και περισσότερους επισκέπτες.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας)
Περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
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χαρακτήρα.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
30.000 €
Ένταση ενίσχυσης
Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 75% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (5%).
Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης
Από τη δράση δεν θα δημιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή της.

ΌΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323
Κατά την εφαρμογή όλων των δράσεων του υπομέτρου, θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Π.Α.Α, (401/2010 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323
α) Για τη δράση L323-1
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες για εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών, θέσεων θέας – παρατήρησης
και χώρων δασικής αναψυχής, φυτοτεχνικές εργασίες.
3. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου (όπως πινακίδες,
εξοπλισμός παρατήρησης, εξοπλισμός δασικής αναψυχής)
4. Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών, δαπάνες
σχεδιασμού και αναπαραγωγής ενημερωτικού – εκπαιδευτικού – πληροφοριακού υλικού,
δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης,
καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δαπάνες μίσθωσης χώρου για την πραγματοποίηση
ενημερωτικών εκδηλώσεων, δαπάνες μίσθωσης εποπτικού υλικού, εξοπλισμού για τις ανάγκες
εκδηλώσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς, video
κ.λπ.).

β) Για τη δράση L323-2
1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την
εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξη των
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αρχιτεκτονικών

στοιχείων.

Ενδεικτικά

αναφέρονται

μελέτες

αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές
μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως
εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ.
2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το οποίο
αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης
καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται
καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές
τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί
των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου.
Επίσης δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και συγκεκριμένα
αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικών
χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.

γ) Για τη δράση L323-2β (παραγωγικά κατά το παρελθόν) εκτός των ανωτέρω
3. Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας και
αποκατάστασης – συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας και εγκατάστασης του
αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβίωση της παραδοσιακής
παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης.
Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για θέρμανση –
κλιματισμό.

δ) Για τη δράση L323-4
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες

κτιριακών

εγκαταστάσεων,

όπως

δαπάνες

οικοδομικών,

υδραυλικών

και

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα
κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
4. Δαπάνες προμήθειας καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και
εγκατάστασης.
5. Δαπάνες προμήθειας λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου.
6. Δαπάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής, καθώς και ιστοσελίδα.
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ε) Για τη δράση L323-5
1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των
εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.).
2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.
4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, περίπτερα
προβολής και πληροφόρησης κ.λπ.).
5. Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video,
οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ.).
6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.).
7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με
στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.
8. Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και θεατρικών συγκροτημάτων
ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον
εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών
αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
9. Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή – αγορά
παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.
10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ,
fax, έπιπλα γραφείου – βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό
του) στην περιοχή παρέμβασης του υπομέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του
συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
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1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση
κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η

αγορά

μεταχειρισμένου

εξοπλισμού.

Για

τις

δράσεις

ενθάρρυνσης
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δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της
Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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