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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER
A.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Έ∆ΡΑ: ΛΕΒΙ∆Ι ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 27960-22051/52
FAX: 27960-22050
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: www.anvope.gr

E-MAIL: anvope@tri.forthnet.gr

B.

C.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

9.915.500,00

∆ημόσια ∆απάνη

6.750.000,00

Κοινοτική Συμμετοχή

5.400.000,00

Εθνική Συμμετοχή

1.350.000,00

Ίδια Συμμετοχή

3.165.500,00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

«24 Αρχαίοι και Ιστορικοί τόποι – Πόλοι Αγροτικής Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Βόρειας
Πελοποννήσου»

D.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ:


Κοινότητες Αλέας και Αχλαδοκάμπου,



∆ήμοι Λυρκείας και Κουτσοποδίου



∆ήμος Μυκηναίων :

Μόνο τα ∆.∆.Μυκηνών, ∆.∆ Μοναστηρακίου, ∆.∆ Μπόρσα, ∆.∆. Νέου Ηραίου (Χώνικα),
∆.∆. Φιχτίου.
Εκτός: ∆.∆. Προσύμνης και Λιμνών.
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∆ήμος Μιδέας :

Μόνο τα ∆.∆. Αγίας Τριάδας, ∆.∆. Ανυφίου, ∆.∆ Αργολικού, ∆.∆. Ηραίου, ∆.∆. Μάνεση
[περιλ. το Μετόχι], ∆.∆ Παναρίτη [περιλ. Μονή Αγίου Θεοδοσίου], ∆.∆ Πουλλακίδας,
Εκτός: ∆.∆. Μιδέας [περιλ. η Αμυγδαλίτσα], ∆.∆. Αραχναίου [περιλ. ο Αμαριανός].


∆ήμος Άργους :

Μόνο τα ∆.∆. Ελληνικού [περιλ. το Κρυονέρι, το Ελληνικό, Ζόγκα, τη Κρύα Βρύση, το
Τουρνίκι], ∆.∆. Ήρας, ∆.∆. Ινάχου [περιλ. το Τρίστρατο], ∆.∆. Κουρτακίου και ∆.∆. Λάλουκα.
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ :


∆ήμοι Βυτίνας, Γόρτυνος, ∆ημητσάνας, Λεβιδίου, Μαντινείας, Τρικολώνων,
Φαλάνθου, Κορυθίου,



∆ήμος Τρίπολης (Εκτός: ∆.∆. Τρίπολης),



∆ήμος Μεγαλόπολης (Στο ∆.∆. Μεγαλόπολης, το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο
στην εκτός σχεδίου περιοχή του).

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ :


∆ήμοι Νεμέας, Ευρωστίνης, Βέλου, Βόχας, Άσσου – Λεχαίου,



∆ήμος Σικυωνίων [Στο ∆.∆. Σικυώνος (Κιάτο), το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο
στην εκτός σχεδίου περιοχή του]



∆ήμος Κορίνθου (εκτός ∆.∆. Κορίνθου)



∆ήμος Αγίων Θεοδώρων (Στο ∆.∆. Αγίων Θεοδώρων, το πρόγραμμα εφαρμόζεται
μόνο στην εκτός σχεδίου περιοχή του)



∆ήμος Λουτρακίου – Περαχώρας

Μόνο : ∆.∆. Ισθμίας [ Ισθμία, Άγιος Χαράλαμπος, Κάβος, Κυράς Βρύση, Παλαιό Καλαμάκι,
Παράδεισος], ∆.∆. Πισίων [ Πίσια, Αγία Σωτήρα, Βαμβακές, Μαυρολίμνη, Σχίνος]
Εκτός :∆.∆. Λουτρακίου – Περαχώρας, [∆ηλ. Λουτράκι, Αλκυόνα, Αλκυονίδες νησίδες,
Ασπρόκαμπος, Γέφυρα Ισθμού, Ειρήνη, Καλλιθέα, Λίμνη Βουλιαγμένης, Μονή Αγίου
Ιωάννου, Μονή Οσίου Παταπίου, Περαχώρα, Σκάλωμα.]



∆ήμος Ξυλοκάστρου

Μόνο : τα ∆.∆. Καμαρίου, Κάτω Λουτρού, Μελισσίου, Ρίζας, Συκέας και Πιτσών, ενώ στο
∆.∆ Ξυλοκάστρου το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο στην εκτός σχεδίου περιοχή του.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί ως
προς τη χωροθέτηση των επιμέρους δράσεων L311-1, L311-2, L313-5, L313-6 και L313-8,
σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο παρόν Παράρτημα I της 1ης Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
με την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

5

Υπομέτρο : L 123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων
1. ∆ΡΑΣΗ L123α :Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προβλέπεται η ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων
μεταποίησης και τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής στους παρακάτω
τομείς:
1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ
- Εκσυγχρονισμός - επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων,
μονάδων τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων.
- Ίδρυση μονάδων τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και παραγωγής
κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
- Ίδρυση μονάδων

τεµαχισµού - τυποποίησης

κρέατος

και

παραγωγής

κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, µε στόχο την
προστασία της δημόσιας υγείας.
- Εκσυγχρονισµός - συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, µε ή χωρίς
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία κονσέρβες κ.λπ.).
2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ
- Ίδρυση – επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.
- Εκσυγχρονισµός τυροκομείων µε ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται
οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
- Ίδρυση

μικρών

μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων

γάλακτος.
- Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης
και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος.
- Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα),
που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
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3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ
- Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
- Εκσυγχρονισµός - επέκταση µε

ή

χωρίς μετεγκατάσταση

υφισταμένων μονάδων

τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
- Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα αυγά.
-Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται
µε βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα
πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.
4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :ΜΕΛΙ
- Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναμικότητας µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων τυποποίησης - επεξεργασίας - μεταποίησης - συσκευασία μελιού.
- Ίδρυση μικρών μονάδων

τυποποίησης – συσκευασίας μελιού µόνο

σε ορεινές -

νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας μεταποίησης βιολογικού μελιού.
- Ίδρυση - εκσυγχρονισµός – επέκταση – μετεγκατάσταση μονάδων

για παραγωγή

σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το μέλι, snacks κλπ.
5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η
- Ίδρυση - επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
- Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
- Ίδρυση - επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
- Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και µε εγκαταστάσεις
αερισμού ή µε ψυχρό αέρα.
- Εκσυγχρονισµός - βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
- Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών.
-Ίδρυση

silos

σε

κόμβους

σύγχρονων

διαµετακοµιστικών

κέντρων.

-Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
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7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α) Ελαιόλαδο - Ελαιοτριβεία
α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς μετεγκατάσταση

ελαιοτριβείων

χωρίς

αύξηση δυνα-

μικότητας µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από
βιολογική πρώτη ύλη.
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων
ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
- Ιδρύσεις - επεκτάσεις τυποποιητηρίων

ελαιολάδου

για

την

παραγωγή επώνυμων

ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, µε στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
προϊόντος.
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας.
Β) Άλλα Έλαια
- Ίδρυση - Επέκταση - Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναμικότητας µε ή χωρίς
μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας.
8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ
- Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.
- Συγχώνευση

οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και

μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και µείωση του κόστους
παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
-Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α)σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες
περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ)
2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
- Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για
την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.
9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
I. Στο επίπεδο της εμπορίας
-

Ίδρυση

μονάδων

συσκευασίας,

τυποποίησης,

διαλογής,

συντήρησης,

ψύξης,

αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
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- Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων
συσκευασίας,

τυποποίησης,

διαλογής,

συντήρησης,

ψύξης,

αποθήκευσης

νωπών

οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών:
II. Στο επίπεδο της μεταποίησης
- Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.)
α) Κονσερβοποιεία - Χυμοί φρούτων - Αποξηραμένα φρούτα
•

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων

κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών
φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
•

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην

βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και
λαχανικών.
β) Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων
μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
γ) Ίδρυση

νέων μονάδων

χυµοποίησης

οπωρών (πλην

των

εσπεριδοειδών)

σύγχρονης τεχνολογίας.
δ) Αποξηραμένων φρούτων
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξήρανσης
φρούτων (δαµάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.).
ε) Ίδρυση - εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής
μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
στ)

Εκσυγχρονισµός

µε

ή

χωρίς

μετεγκατάσταση

υφισταμένων

μονάδων,

χυµοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• τις ψυκτικές εγκαταστάσεις,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
- Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισµός και
επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά :
• στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και
• στην παραγωγή νέων προϊόντων
β) Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός - επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση
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υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε
ασηπτική συσκευασία.
- Επενδύσεις

εγκατάστασης

υπολειμμάτων

των

βιολογικού

χρησιμοποιούμενων

καθαρισμού

και

πρώτων

υλών

αξιοποίησης
του τομέα

μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.
- Μεταποίηση ξηρών καρπών.
Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ.
- Μεταποίηση σύκων - σταφίδων
α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων.
β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης - αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.
ΙII. Στο τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
-

Εκσυγχρονισµός

των μονάδων

επεξεργασίας

βρωσίμων

ελαιών,

χωρίς αύξηση

δυναμικότητας.
- Ίδρυση - επέκταση μονάδων µόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές
παραγωγής νέων προϊόντων.
- Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για
λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
ΙV. Στο τομέα των Γεωμήλων
- Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισµός - επέκταση, µε ή χωρίς μετεγκατάσταση,
συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες
μεταποίησης γεωμήλων µε προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως:
• προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,
• τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ.
• άλλα νέα προϊόντα
10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ
-Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση υφισταμένων
μονάδων.
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και
γλαστρικών.
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.
- Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές - κέντρα διανομής) από
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.
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12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- Ίδρυση

- επέκταση

μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και

πολλαπλασιαστικού υλικού.
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και
τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
- Ίδρυση - επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Επιπλέον, για την εν λόγω δράση ισχύουν τα ακόλουθα:
 ∆εν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
 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 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.
 Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το
Παράρτημα I της Συνθήκης.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

2.251.000,00

1.125.500,00

900.400,00

225.100,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
50%

Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο: 500.000,00 €.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1.διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2.κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
3.προµήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και
του 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 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
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
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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, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των
αναφερομένων στο σημείο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω.
8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων
κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.
10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 της παραγράφου (α)
ανωτέρω.
11. ∆ιευκρινίζεται 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. ∆απάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει
περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
21. ∆απάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
22. ∆απάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και
κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα
θέση.
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2. ∆ΡΑΣΗ L123β : Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προβλέπεται η ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων
μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία των
δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου
Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται:


Στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων



Καυσόξυλα



Φελός



Ερικόριζα ( ρίζα από ρείκι)

Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην
παραγωγή των ακολούθων δασικών προϊόντων:


Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών



Στύλοι ∆ΕΗ



Σχίζες, στρογγύλια, βουβά



Ξύλο θρυμματισμού



Ξυλάνθρακες



Ξυλοκυτταρίνη, Λιγνίνη



Μοριοσανίδες, ινοσανίδες



Επικολλητά, αντικολλητά, MDF
Επιπλέον, σημειώνεται ότι, στις μεταποιητικές μονάδες που ενισχύονται αποτελεί

επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων αξιοποίησης υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική
μορφή ενέργειας µόνο για ίδια χρήση, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο
ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση µε το σύνολο της επένδυσης

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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 και
του Καν (ΕΚ) 800/2008.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

250.000,00

150.000,00

120.000,00

30.000,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
50% ή 60%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται από την ΚΥΑ 401/10-32010 είναι 500.000,00 €, οι διατιθέμενοι όμως πόροι ∆ημόσιας δαπάνης του Τοπικού
Προγράμματος Βόρειας Πελοποννήσου αντιστοιχούν σε έργα της ∆ράσης αυτής συνολικού
προυπολογισμού μόνο 250.000 €.
∆ιευκρινίζεται ότι, το ποσοστό ενίσχυσης στην εν λόγω δράση, στην περίπτωση επιλογής
προτάσεων μέχρι 31-12-2010 είναι 60% για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό
μεγαλύτερο των 200.000,00 € και 50% για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο
των 200.000,00 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L123β διαμορφώνεται σε 50%, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πρότασης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης θα είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. ∆ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες
πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης
2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού
και λογισμικών.
4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού µόνο σε νέες μονάδες.
5. Αγορά ειδικού τύπου οχημάτων (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για τη μεταφορά του
βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης - μεταποίησης.
6. Αγορά λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου.
7. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου
12% του συνόλου.
8. ∆απάνες 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
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αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την
αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.
9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για
σύνδεση µε ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. Επενδύσεις που αφορούν λιανικό εμπόριο.
2. Επενδύσεις για τη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες δεν επεξεργάζονται και
την εθνική παραγωγή.
3. Αγορά οικοπέδου.
4. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή
καινούργιες, ανεξάρτητα της προηγούμενης χρήσης τους.
5. Συμβολαιογραφικά έξοδα, πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
6. Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.).
7. Αγορά οχημάτων εν γένει, εκτός των ειδικών και αναγκαίων, όπως αναφέρονται στις
επιλέξιμες δαπάνες.
8. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα
κ.λπ.), εκτός των αναφερομένων στις επιλέξιμες δαπάνες.
9. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους για τις επενδύσεις
προϋπολογισμού άνω των €10.000.
10. ∆απάνες που αφορούν κάθε είδους δηµοσιονοµική επιβάρυνση σε βάρος των
δικαιούχων.
11. Αποζημιώσεις, που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους, για απαλλοτριώσεις,
εκκρεμότητες κ.λπ.
12. 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.
13. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας, πέραν των
απολύτως αναγκαίων οδικής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση της μονάδας µε το ήδη
υπάρχον οδικό δίκτυο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 m.
14. 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.
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Υπομέτρο : L 311 ∆ιαφοροποίηση προς μη γεωργικές
δραστηριότητες.
1. ∆ΡΑΣΗ L311-1 :Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση θα αφορά στην δημιουργία ή την βελτίωση μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης στην περιοχή παρέμβασης (έως 40 κλίνες)

από φυσικά πρόσωπα που

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη
στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες) και
ειδικότερα στις ενότητες που αποτελούν τουριστικό προορισμό είτε στην παράκτια ζώνη της
περιοχής, είτε στις ορεινές περιοχές.
Οι υποδομές διανυκτέρευσης που θα δημιουργηθούν θα είναι σε συμφωνία με τον
παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής.
Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, αυτές
δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας μέχρι το
όριο των 40 κλινών.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι, οι επενδύσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού &
Τουρισμού),

όπως

τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε

με

την

ΚΥΑ

3427/9.6.2010

(ΦΕΚ894/Β/22-6-2010) (σχετικός ο Πίνακας 3, στη σελίδα 44 του παρόντος).
Τέλος, όσο αφορά την κατηγορία «Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες» ισχύει επιπλέον
περιορισμός του Τοπικού Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 09/2010
Απόφαση της Ε.∆.Π. LEADER και περιλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας τουλάχιστον
τριών (3) κατοικιών, ενώ κάθε κατοικία να μην έχει δυναμικότητα μεγαλύτερη των τεσσάρων
(4) κλινών.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι
γεωργικοί εργάτες.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

500.000,00

300.000,00

240.000,00

60.000,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται την ΚΥΑ 401/10-3-2010
είναι 600.000,00 €, οι διατιθέμενοι όμως πόροι ∆ημόσιας ∆απάνης του Τοπικού
Προγράμματος Βόρειας Πελοποννήσου αντιστοιχούν σε έργα της παρούσας ∆ράσης
συνολικού προυπολογισμού μόνο 500.000 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L311-1 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, προκειμένου για
τα τουριστικά καταλύματα που δημιουργούνται από μετατροπή χαρακτηρισμένων
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων.
Για όλες τις άλλες λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων που
προβλέπει η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ.3427/722/9-6-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και Πολιτισμού & Τουρισμού (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010), και δεν εμπίπτουν στους
περιορισμούς του Άρθρου 4 αυτής, η ∆ράση εφαρμόζεται στα μη τουριστικά ανεπτυγμένα
∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα της περιοχής παρέμβασης. Ως τέτοια θεωρούνται τα ∆ημοτικά
∆ιαμερίσματα, τα οποία είτε δεν διαθέτουν καθόλου υποδομές διανυκτέρευσης, είτε έχουν
συνολική δυναμικότητα που υπολείπεται του ορίου των 40 κλινών, που θέτει ως ανώτατο
επιτρεπτό, ανά ενισχυόμενο κατάλυμα, η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009).
Για τον υπολογισμό του αριθμού κλινών ανά ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα λαμβάνονται υπ’ όψη το
άθροισμα των κλινών των νόμιμα υφισταμένων σε αυτό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις
προβλεπόμενες από την ανωτέρω ΚΥΑ λειτουργικές μορφές και κατηγορίες, και των κλινών
αδειοδοτημένων ήδη από τον ΕΟΤ αντίστοιχων καταλυμάτων, που κατασκευάζονται ή
πρόκειται να κατασκευαστούν είτε με αυτοχρηματοδότηση, είτε με ενίσχυση άλλου
Προγράμματος, συγχρηματοδοτούμενου ή όχι.
Στις σελίδες 39 έως 42 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 1 , στον οποίο
διευκρινίζεται ποια ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα έχουν (κατά το τέλος Αυγούστου 2010)
δυναμικότητα άνω των 40 κλινών και ποια όχι (στα τελευταία είναι δυνατή η υποβολή
προτάσεων στη ∆ράση L311-1). Για τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα με δυναμικότητα κάτω των
40 κλινών, προτεραιότητα, και μάλιστα κλιμακούμενη, έχουν εκείνα με τον μικρότερο αριθμό
κλινών (βαθμολογούμενο κριτήριο).
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2. ∆ΡΑΣΗ L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση θα αφορά στην δημιουργία ή την βελτίωση χώρων εστίασης και αναψυχής στην
περιοχή παρέμβασης από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης (Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες) και ειδικότερα στις ενότητες, που αποτελούν
τουριστικό προορισμό είτε στην παράκτια ζώνη της περιοχής, είτε στις ορεινές περιοχές.
Έμφαση θα δοθεί στον παραδοσιακό χαρακτήρα των επενδύσεων.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι
γεωργικοί εργάτες.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

300.000,00

180.000,00

144.000,00

36.000,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται από την ΚΥΑ 401/10-310, είναι 300.000,00 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L311-2 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η ∆ράση εφαρμόζεται στα μη τουριστικά ανεπτυγμένα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα της περιοχής
παρέμβασης. Ως τέτοια θεωρούνται τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα, τα οποία είτε δεν διαθέτουν
καθόλου υποδομές διανυκτέρευσης, είτε έχουν συνολική δυναμικότητα που υπολείπεται του
ορίου των 40 κλινών, που θέτει ως ανώτατο επιτρεπτό, ανά ενισχυόμενο κατάλυμα, η ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.3427/722/96-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού &
Τουρισμού (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010). Για τον υπολογισμό του αριθμού κλινών ανά ∆ημοτικό
∆ιαμέρισμα λαμβάνονται υπ’ όψη το άθροισμα των κλινών των νόμιμα υφισταμένων σε αυτό
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις προβλεπόμενες από την ανωτέρω ΚΥΑ λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες, και των κλινών αδειοδοτημένων ήδη από τον ΕΟΤ αντίστοιχων
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καταλυμάτων,

που

κατασκευάζονται

ή

πρόκειται

να

κατασκευαστούν

είτε

με

αυτοχρηματοδότηση, είτε με ενίσχυση άλλου Προγράμματος, συγχρηματοδοτούμενου ή όχι.
Για τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα με δυναμικότητα κάτω των 40 κλινών, προτεραιότητα, και
μάλιστα κλιμακούμενη, έχουν εκείνα με τον μικρότερο αριθμό κλινών (βαθμολογούμενο
κριτήριο).
Στις σελίδες 39 έως 42 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 1, στον οποίο
διευκρινίζεται ποια ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα έχουν (κατά το τέλος Αυγούστου 2010)
δυναμικότητα άνω των 40 κλινών και ποια όχι (στα τελευταία είναι δυνατή η υποβολή
προτάσεων στη ∆ράση L311-2).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ράσεων L311-1 & L311-2
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. ∆απάνες 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. ∆απάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. ∆απάνες 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η
αξιοποίηση του διαδικτύου και µε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆απάνες 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.

3. ∆ΡΑΣΗ L311-5:Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας,
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χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση μικρών βιοτεχνικών μονάδων στην περιοχή
παρέμβασης, με στόχο τη διαφοροποίηση του εισοδήματος αλλά και την αξιοποίηση των
τοπικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν μικρές μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
Στη σελίδα 43 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 2, με ενδεικτικούς τομείς βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων που μπορούν να ενταχθούν στη ∆ράση L311-5.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι
γεωργικοί εργάτες.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

30.000,00

18.000,00

14.400,00

3.600,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται από την ΚΥΑ 401/10-32010 είναι 300.000,00 €, οι διατιθέμενοι όμως πόροι ∆ημόσιας ∆απάνης του Τοπικού
Προγράμματος Βόρειας Πελοποννήσου αντιστοιχούν σε έργα της παρούσας ∆ράσης
συνολικού προυπολογισμού μόνο 30.000 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L311-5 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

4.

∆ΡΑΣΗ

L311-6:Ιδρύσεις,

επεκτάσεις,

εκσυγχρονισμοί

επιχειρήσεων

παροχής υπηρεσιών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Η δράση περιλαμβάνει την κατά προτεραιότητα ίδρυση μονάδων, που παρέχουν υπηρεσίες
που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και κατά προτεραιότητα θα
αναπτυχθεί σε ∆∆ με χαμηλό πληθυσμό. Στόχος είναι η ενίσχυση των ήδη παρεχόμενων
υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης και η διαφοροποίηση του γεωργικού εισοδήματος.
Στη σελίδα 43 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 2, με ενδεικτικές δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών που μπορούν να ενταχθούν στη ∆ράση L311-6.
Ειδικά για τα παντοπωλεία διευκρινίζεται ότι η ίδρυση και λειτουργία τους πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 43 της Απόφασης 8577/83 του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 528/Β/8-9-83), με τον πρόσθετο όρο να φέρουν καλαίσθητη
πινακίδα με ελληνικό τίτλο, κατά το πρότυπο των παλαιών παραδοσιακών παντοπωλείων
της περιοχής, προς αποφυγή σύγχυσης με mini-markets κλπ.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι
γεωργικοί εργάτες.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

160.000,00

96.000,00

76.800,00

19.200,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται από την ΚΥΑ 401/10-32010 είναι 300.000,00 €, οι διατιθέμενοι όμως πόροι ∆ημόσιας ∆απάνης του Τοπικού
Προγράμματος Βόρειας Πελοποννήσου αντιστοιχούν σε έργα της παρούσας ∆ράσης
συνολικού προυπολογισμού μόνο 160.000 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L311-6 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, με
προτεραιότητα σε ∆∆ με χαμηλό πληθυσμό που παρουσιάζουν έλλειψη των συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων.

5. ∆ΡΑΣΗ L311-7 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων διατροφής ή
ποτών

ιδίως

με

αναβίωση

παραδοσιακών

μεθόδων-συνταγών

αφού

βέβαια

θα

εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις υγιεινής.
Τέτοια προϊόντα προβλέπεται να είναι τραχανάς, χυλοπίτες και άλλα ζυμαρικά,
παραδοσιακά αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής και άλλα.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι, σε αυτή την δράση δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που
αποτελούν αντικείμενο της δράσης 123α.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι
γεωργικοί εργάτες.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

120.000,00

72.000,00

57.600,00

14.400,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται από την ΚΥΑ 401/10-32010 είναι 300.000,00 €, οι διατιθέμενοι όμως πόροι ∆ημόσιας ∆απάνης του Τοπικού
Προγράμματος Βόρειας Πελοποννήσου αντιστοιχούν σε έργα της παρούσας ∆ράσης
συνολικού προυπολογισμού μόνο 120.000 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L311-7 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ράσεων L311-5, L311-6, L311-7
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
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2. ∆απάνες 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. ∆απάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. ∆απάνες 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η
αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων
υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η
χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. ∆απάνες 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.

Υπομέτρο : L 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ
μικρών επιχειρήσεων.
1.∆ΡΑΣΗ L312-1:Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση)
μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων (ζαχαροπλαστική, σαπωνοποιία, κοσμημάτων κλπ), τα
οποία θα μπορούν να συνδυαστούν και με τον τουριστικό κλάδο.
Στη σελίδα 43 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 2, με ενδεικτικούς τομείς βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων που μπορούν να ενταχθούν στη ∆ράση L312-1.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, κάτοικοι ή μη της
περιοχής

παρέμβασης

που

δύνανται

να

υλοποιήσουν

επενδύσεις

πολύ

μικρών

επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν. (ΕΚ)
800/2008.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

340.000,00

204.000,00

163.200,00

40.800,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο: 300.000,00 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L312-1 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

2. ∆ΡΑΣΗ L312-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση περιλαμβάνει την κατά προτεραιότητα ίδρυση μονάδων, που παρέχουν υπηρεσίες
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που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.
Στη σελίδα 43 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 2, με ενδεικτικές δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών που μπορούν να ενταχθούν στη ∆ράση L312-2.
Ειδικά για τα παντοπωλεία διευκρινίζεται ότι η ίδρυση και λειτουργία τους πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 43 της Απόφασης 8577/83 του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 528/Β/8-9-83), με τον πρόσθετο όρο να φέρουν καλαίσθητη
πινακίδα με ελληνικό τίτλο, κατά το πρότυπο των παλαιών παραδοσιακών παντοπωλείων
της περιοχής, προς αποφυγή σύγχυσης με mini-markets κλπ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, κάτοικοι ή μη της
περιοχής παρέμβασης που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν. (ΕΚ)
800/2008.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

580.000,00

348.000,00

278.400,00

69.600,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο: 300.000,00 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L312-2 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

3. ∆ΡΑΣΗ L312-3 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων διατροφής ή
ποτών

ιδίως

με

αναβίωση

παραδοσιακών

μεθόδων-συνταγών

αφού

βέβαια

θα

εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις υγιεινής. Πολλά παραδοσιακά προϊόντα, που παλιότερα
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παραγόταν σε οικογενειακή μορφή τείνουν να εκλείψουν. Η ενίσχυση της παραγωγής των
προϊόντων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την περιοχή γιατί θα ενισχύσει
παραπέρα την τοπική γαστρονομία και θα καλύψει παράλληλα την επιθυμία των
επισκεπτών να προμηθευτούν κάποια χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής.
Τέτοια προϊόντα προβλέπεται να είναι τραχανάς, χυλοπίτες και άλλα ζυμαρικά.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι σε αυτή την δράση δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που
αποτελούν αντικείμενο της δράσης 123α.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, κάτοικοι ή μη της
περιοχής παρέμβασης που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν. (ΕΚ)
800/2008.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

500.000,00

300.000,00

240.000,00

60.000,00

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο: 300.000,00 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L312-3 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ράσεων L312-1, L312-2, L312-3
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. ∆απάνες 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. ∆απάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες µε τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
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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. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η
αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων
υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η
χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. ∆απάνες 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.

Υπομέτρο : L 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
1.∆ΡΑΣΗ L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων για μικρής δυναμικότητας υποδομές
διανυκτέρευσης (έως 40 κλίνες) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού
προϊόντος της περιοχής παρέμβασης.
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Οι επενδύσεις στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να σέβονται τον παραδοσιακό χαρακτήρα
της περιοχής.
Επιπλέον, οι επενδύσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 3427/9.6.2010 (ΦΕΚ894/Β/22-6-2010) (σχετικός ο Πίνακας 3,
στη σελίδα 44 του παρόντος).
Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές
παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους
μέχρι το όριο των 40 κλινών, με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση.
Τέλος, όσο αφορά την κατηγορία «Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες» ισχύει επιπλέον
περιορισμός του Τοπικού Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.09/2010
Απόφαση της Ε.∆.Π. LEADER και περιλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας τουλάχιστον
τριών (3) κατοικιών, ενώ κάθε κατοικία να μην έχει δυναμικότητα μεγαλύτερη των τεσσάρων
(4) κλινών.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

1.200.000,00 €

720.000,00 €

576.000,00 €

144.000,00 €

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο: 600.000,00 € και έως 40 κλίνες.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L313-5 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, προκειμένου για
τα τουριστικά καταλύματα που δημιουργούνται από μετατροπή χαρακτηρισμένων
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων.
Για όλες τις άλλες λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων που
προβλέπει η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ.3427/722/9-6-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
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Τροφίμων και Πολιτισμού & Τουρισμού (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010) και δεν εμπίπτουν στους
περιορισμούς του Άρθρου 4 αυτής, η ∆ράση εφαρμόζεται στα μη τουριστικά ανεπτυγμένα
∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα της περιοχής παρέμβασης. Ως τέτοια θεωρούνται τα ∆ημοτικά
∆ιαμερίσματα, τα οποία είτε δεν διαθέτουν καθόλου υποδομές διανυκτέρευσης, είτε έχουν
συνολική δυναμικότητα που υπολείπεται του ορίου των 40 κλινών, που θέτει ως ανώτατο
επιτρεπτό, ανά ενισχυόμενο κατάλυμα, η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009).
Για τον υπολογισμό του αριθμού κλινών ανά ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα λαμβάνονται υπ’ όψη το
άθροισμα των κλινών των νόμιμα υφισταμένων σε αυτό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις
προβλεπόμενες από την ανωτέρω ΚΥΑ λειτουργικές μορφές και κατηγορίες, και των κλινών
αδειοδοτημένων ήδη από τον ΕΟΤ αντίστοιχων καταλυμάτων, που κατασκευάζονται ή
πρόκειται να κατασκευαστούν είτε με αυτοχρηματοδότηση, είτε με ενίσχυση άλλου
Προγράμματος, συγχρηματοδοτούμενου ή όχι.
Στις σελίδες 39 έως 42 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 1, στον οποίο
διευκρινίζεται ποια ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα έχουν (κατά το τέλος Αυγούστου 2010)
δυναμικότητα άνω των 40 κλινών και ποια όχι (στα τελευταία είναι δυνατή η υποβολή
προτάσεων στη ∆ράση L313-5).
Για τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα με δυναμικότητα κάτω των 40 κλινών, προτεραιότητα, και
μάλιστα κλιμακούμενη, έχουν εκείνα με τον μικρότερο αριθμό κλινών (βαθμολογούμενο
κριτήριο).

2. ∆ΡΑΣΗ L313-6 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων για χώρους εστίασης με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης.
Οι επενδύσεις στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να σέβονται τον παραδοσιακό χαρακτήρα
της περιοχής.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της
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Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

765.000,00 €

459.000,00 €

367.200,00 €

91.800,00 €

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο: 300.000,00 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L313-6 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η ∆ράση εφαρμόζεται στα μη τουριστικά ανεπτυγμένα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα της περιοχής
παρέμβασης. Ως τέτοια θεωρούνται τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα, τα οποία είτε δεν διαθέτουν
καθόλου υποδομές διανυκτέρευσης, είτε έχουν συνολική δυναμικότητα που υπολείπεται του
ορίου των 40 κλινών, που θέτει ως ανώτατο επιτρεπτό, ανά ενισχυόμενο κατάλυμα, η ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.3427/722/96-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού &
Τουρισμού (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010). Για τον υπολογισμό του αριθμού κλινών ανά ∆ημοτικό
∆ιαμέρισμα λαμβάνονται υπ’ όψη το άθροισμα των κλινών των νόμιμα υφισταμένων σε αυτό
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις προβλεπόμενες από την ανωτέρω ΚΥΑ λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες, και των κλινών αδειοδοτημένων ήδη από τον ΕΟΤ αντίστοιχων
καταλυμάτων,

που

κατασκευάζονται

ή

πρόκειται

να

κατασκευαστούν

είτε

με

αυτοχρηματοδότηση, είτε με ενίσχυση άλλου Προγράμματος, συγχρηματοδοτούμενου ή όχι.
Στις σελίδες 39 έως 42 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 1, στον οποίο
διευκρινίζεται ποια ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα έχουν (κατά το τέλος Αυγούστου 2010)
δυναμικότητα άνω των 40 κλινών και ποια όχι (στα τελευταία είναι δυνατή η υποβολή
προτάσεων στη ∆ράση L313-6).
Για τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα με δυναμικότητα κάτω των 40 κλινών, προτεραιότητα, και
μάλιστα κλιμακούμενη, έχουν εκείνα με τον μικρότερο αριθμό κλινών (βαθμολογούμενο
κριτήριο).
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3. ∆ΡΑΣΗ 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).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για εναλλακτικό
τουρισμό, ειδικό τουρισμό, χώρους αθλοπαιδιών, χώρους γευσιγνωσίας. Ενδεικτικά
αναφέρεται η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επισκέψεων σε οινοποιεία ή άλλες
επισκέψιμες μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Για τους χώρους γευσιγνωσίας
διευκρινίζεται ότι η βιωσιμότητά τους δεν πρέπει να βασίζεται σε έσοδα από λιανική
πώληση.
Σημειώνεται ότι, επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων: L311-1, L311-2,
L313-5 και L313-6 δεν εντάσσονται σε αυτή την δράση.
Επιπλέον, ως προς τους χώρους αθλοπαιδιών, σημειώνεται ότι, εφόσον οι σχετικές
παρεμβάσεις αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού και όχι των επισκεπτών,
αποτελούν αντικείμενο της δράσης L312-2.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

165.000,00 €

99.000,00 €

79.200,00 €

19.800,00 €

Ποσοστό
Ενίσχυσης
60%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται από την ΚΥΑ 401/10-32010 είναι 300.000,00 €, οι διατιθέμενοι όμως πόροι ∆ημόσιας ∆απάνης του Τοπικού
Προγράμματος Βόρειας Πελοποννήσου αντιστοιχούν σε έργα της παρούσας ∆ράσης
συνολικού προυπολογισμού μόνο 165.000 €.
Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση επιλογής προτάσεων μετά την 31/12/2010 το
ποσοστό ενίσχυσης της ∆ράσης L313-8 διαμορφώνεται σε 50%.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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Η ∆ράση εφαρμόζεται στα μη τουριστικά ανεπτυγμένα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα της περιοχής
παρέμβασης. Ως τέτοια θεωρούνται τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα, τα οποία είτε δεν διαθέτουν
καθόλου υποδομές διανυκτέρευσης, είτε έχουν συνολική δυναμικότητα που υπολείπεται του
ορίου των 40 κλινών, που θέτει ως ανώτατο επιτρεπτό, ανά ενισχυόμενο κατάλυμα, η ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.3427/722/96-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού &
Τουρισμού (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010). Για τον υπολογισμό του αριθμού κλινών ανά ∆ημοτικό
∆ιαμέρισμα λαμβάνονται υπ’ όψη το άθροισμα των κλινών των νόμιμα υφισταμένων σε αυτό
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις προβλεπόμενες από την ανωτέρω ΚΥΑ λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες, και των κλινών αδειοδοτημένων ήδη από τον ΕΟΤ αντίστοιχων
καταλυμάτων,

που

κατασκευάζονται

ή

πρόκειται

να

κατασκευαστούν

είτε

με

αυτοχρηματοδότηση, είτε με ενίσχυση άλλου Προγράμματος, συγχρηματοδοτούμενου ή όχι.
Στις σελίδες 39 έως 42 του παρόντος παρατίθεται ο Πίνακας 1, στον οποίο
διευκρινίζεται ποια ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα έχουν (κατά το τέλος Αυγούστου 2010)
δυναμικότητα άνω των 40 κλινών και ποια όχι (στα τελευταία είναι δυνατή η υποβολή
προτάσεων στη ∆ράση L313-8).
Για τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα με δυναμικότητα κάτω των 40 κλινών, προτεραιότητα, και
μάλιστα κλιμακούμενη, έχουν εκείνα με τον μικρότερο αριθμό κλινών (βαθμολογούμενο
κριτήριο).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ράσεων L313-5, L313-6, L313-8
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. ∆απάνες 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. ∆απάνες

αγοράς

καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του

λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. ∆απάνες 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. ∆απάνες 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,
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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.
7. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η
αξιοποίηση του διαδικτύου και µε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. ∆απάνες 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.

Υπομέτρο : L 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό.
1. ∆ΡΑΣΗ 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 κ.λπ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση αφορά στη δημιουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων για τη φιλοξενία
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πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. Τα έργα θα υλοποιηθούν τόσο από
ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης, όσο και από άλλους δικαιούχους φορείς.
Η δράση δεν αφορά μουσεία.
Επιπλέον σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της δράσης, δεν μπορούν να
αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη
διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

90.500,00 €

90.500,00 €

72.400,00 €

18.100,00 €

Ποσοστό
Ενίσχυσης
100%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται από την ΚΥΑ 401/10-32010 είναι 300.000,00 €, οι διατιθέμενοι όμως πόροι ∆ημόσιας ∆απάνης του Τοπικού
Προγράμματος Βόρειας Πελοποννήσου αντιστοιχούν σε έργα της παρούσας ∆ράσης
συνολικού προϋπολογισμού μόνο 90.500 €.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ράσης L321-2
1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. ∆απάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. ∆απάνες 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. ∆απάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. ∆απάνες 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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2. ∆ΡΑΣΗ L321-3 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών
φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών
οργάνων, στολών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στην περιοχή υπάρχει σημαντική παράδοση σε πολιτιστικά δρώμενα όπως έχει εκτενώς
περιγραφεί στο Κεφάλαιο 2 του Τοπικού Προγράμματος . Η συγκεκριμένη δράση
περιλαμβάνει την ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής.
Η δράση θα υλοποιηθεί τόσο από ΟΤΑ όσο και από άλλους φορείς που είναι δικαιούχοι στο
υπομέτρο αυτό.
Επιπλέον σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της δράσης, δεν μπορούν να
αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη
διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

∆ημόσια ∆απάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

120.000,00 €

90.000,00 €

72.000,00 €

18.000,00 €

Ποσοστό
Ενίσχυσης
75%

Το Ανώτατο Συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο, που ορίζεται από την ΚΥΑ 401/10-32010 είναι 30.000,00 €.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης και κυρίως οι
περιοχές στις οποίες λαμβάνουν χώρα καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις (∆ήμος
Νεμέας (Μεγάλες Μέρες, Αναβίωση Αρχαίων Νεμέων Αγώνων, Αέθλιος Αγώνας
υπεραπόστασης Νεμέας-Ολυμπίας), Μαντινείας (Γιορτή Κρασιού), Σικυώνας (Σικυώνεια),
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Βέλου (Γιορτή Σταφίδας), Βυτίνας (Φεστιβάλ Μελιού), Μεγαλόπολης (Αναβίωση Λυκαίων
Αγώνων), Κορυθίου (Γιορτές Πατάτας και Ελιάς) κ.λπ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ράσης L321-3
1. ∆απάνες 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. ∆απάνες 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. ∆απάνες για την κατασκευή - αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.
10. ∆απάνες 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.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ράσεων L311-1, L311-2, L311-5, L311-6, L311-7,
L312-1, L312-2, L312-3, L313-5, L313-6, L313-8, L321-2 & L321-3
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
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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. ∆απάνες 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 παρεκβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την
προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. ∆απάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. ∆απάνη 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ σε κλίνες (ΑΥΓ 2010)
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΩ
από 40

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ

ΠΑΝΩ
από 40

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ σε
ΚΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΩ
από 40

ΠΑΝΩ
από 40

∆ήμος Αγίων Θεοδώρων

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΩ
από 40

∆ήμος Λουτρακίου - Περαχώρας

Αλέας

0

Αγίων Θεοδώρων

Φρουσιούνας

0

∆ήμος Άσσου - Λεχαίου

Αγ. Νικολάου

0

Περιγιαλίου

0

∆ήμος Νεμέας

Σκοτεινής

0

Άσσου

0

Νεμέας

0

Κάτω Άσσου

0

Αηδονίων

0

Αρχ. Νεμέας

0

∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
Ελληνικού
(Κρυονερίου)

0

Λεχαίου

ΠΑΝΩ
από 40

1093

Ισθμίας
Πισίων

47

592
0

38

Ήρας

0

∆ήμος Βέλου

Ινάχου

0

Βέλου

0

Κουρτακίου

0

Ελληνοχωρίου

0

Λάλουκα

0

Κοκκωνίου

88

Αρχ. Κλεωνές

0

Γαλατά

0

∆άφνης

0

Καστρακίου

0
0

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑ∆ΟΚΑΜΠΟΥ

Κρηνών

0

Λεοντίου

Αχλαδοκάμπου

Νεράντζης

0

Πετρίου

0

Πουλλίτσης

0

Κουτσίου

16

0

∆ΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆ΙΟΥ
Σχινοχώρι

0

Στιμάγκας

0

∆ήμος Ξυλοκάστρου

Μαλαντρενίου

0

Ταρσινών

0

Ξυλοκάστρου

Βρουστίου

0

∆ήμος Βόχας

Καμαρίου

0

Κουτσοποδίου

0

Ζευγολατειού

0

Κάτω Λουτρού

0

Βοχαϊκού

0

Μελισσίου

∆ΗΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ

90

Λυρκείας

0

Βραχατίου

Γυμνού

0

Ευαγγελιστρίας

0

Συκέας

Καπαρελίου

0

Μπολατίου

0

Πιτσών

Καρυάς

10

Σουληναρίου

0

∆ήμος Σικυωνίων

Νεοχωρίου

0

Χαλκείου

0

Κιάτου

Στέρνας

0

∆ήμος Ευρωστίνης

Κλημεντίου

0

Φρεγκαίνης

0

∆ερβενίου

0

Βελίνης

0

0

ΕυρωστίνηςΡοζενών

25

Κρυονερίου

0

Κεφαλόβρυσου
∆ΗΜΟΣ ΜΙ∆ΕΑΣ

205

344

Ρίζης

12
30
(+135)
0
144

Χελυδορέου

0

Γονούσας

0

Αγίας Τριάδας

0

Ελληνικού

0

Τιτάνης

0

Ανυφίου

0

Καλλιθέας

0

Παραδεισίου

0

Αργολικού

0

Πύργου

0

Μποζικά

0

Ηραίου

0

Σαραντάπηχου

0

Λαλιώτη

0

Μάνεση

0

Λυγίας

0

Μικρού Βάλτου

0

Παναρίτη

0

Λυκοποριάς

Μεγάλου Βάλτου

0

Πουλλακίδας

0

Στομίου

∆ιμηνιού

0

∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

(26)
0

∆ήμος Κορίνθου

Μυκηνών

56

Κάτω ∆ιμηνιού

0

Αρχαίας Κορίνθου

0

Μουλκίου

0

Μοναστηρακίου

0

Εξαμιλίων

0

Πασίου

0

Μπόρσα

0

Ξυλοκέριζας

0

Αρχαίας Σικυώνος
(Βασιλικό)

0

0

Σολομού

0

Σουλίου

0

Νέου Ηραίου
(Χώνικα)
Φιχτίου

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια): ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ σε
κλίνες (ΑΥΓ 2010)
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΩ
από 40

ΠΑΝΩ
από 40

∆ΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΑΝΩ
από 40

0

Βλαχέρνας

Καμενίτσας

0

∆άρα
Κανδήλας

0
41

96
(+35)

Λεβιδίου

Ελάτης

Μαγουλιάνων

ΚΑΤΩ
από
40

∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ
279
(+363)

Βυτίνης

Λάστας

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ

Καρδαρά

(22)
15
0
23
(+40)

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ

ΚΑΤΩ
από
40
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Καράτουλα

0

Βάγγου

0

Λυκοχίων
Νέας
Εκκλησούλας

0

Τρίλοφου

ΠΑΝΩ
από 40

8
0

39

Νυμφασίας
Πυργακίου

18

Κώμης

0

Άνω Καρυές

0

Λίμνης

0

Λύκαιου

0

Ορχομενού

0

Ίσαρη

12
0

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

0

Καρυταίνης

0

Παλαιόπυργου

0

Βάστα

Ατσιχόλου

0

Παναγίτσας

0

Μεγαλόπολης

Βλαχοράπτη

0

Χωτούσας

0

Ανθοχωρίου

0

Κατσίμπαλη

Γέφυρας

0

116

0

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Κουρουνίου

0

Νεστάνης

24

Θωκνίας

0

Κυπαρισσίων

0

Αρτεμισίου

8

Μακρυσίου

0

Κωτυλίου

Κάψια

0

Μαυριών

0

Ζώνης

0
∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
167
(+138)

∆ημητσάνας

Μαραθούσης

0

0

Νεοχωρίου
Λυκόσουρας

Πικέρνη

0

Παραδεισίων

Σάγκα

0

Περιβολιών

0

Σιμιάδων

0

Πλάκας

0

Λουκά

0

Σαρακινίου

88
(+48)

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

Ραψομάτη

0
0

0

Ζατούνης

10

Στεμνίτσας

59

Σουλίου

0

Ζιγοβιστίου

0

Ελληνικού

57

Τριπόταμου

0

0

Παλαμαρίου

Χωρέμη
Ισώματος
Καρυών
Καστανοχωρίου

0

Λυκόσουρας

0

Μελισσόπετρας
Παναγίας

Παύλιας

0

Ράδου

0

Σύρνας

Ριζοσπηλιάς

0

Αγιωργίτικων

0

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αγίου Βασιλείου
Μαντινείας
Αγίου
Κωνσταντίνου
Ευάνδρου

Ελαιοχωρίου

0

Θάνα

Ζευγολατειού

0

Μάκρης

Νεοχωρίου
Παρθενίου

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Στενού

0

0
0
0

Μαλλωτών

0

Σούλου

0

0
0

0
0

0

Χιράδων

0

0

Χρανών

0

0

Κάτω Καρυές

0

0

Μερκοβουνίου

0

∆ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ

0

Παλλαντίου

0

Αλωνίσταινας

37

Πελάγους

0

Πιάνας

22

Περθωρίου

0

Ροεινού

20

0

Χρυσοβιτσίου

Σκοπής

51

Τσελεπάκου

0

Μαινάλου

0

Σιλίμνης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ σε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ και
ΜΗ (Κορεσμενα: τα άνω 40 κλινών) (ΑΥΓ 2010)
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΩ
από 40

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ

ΠΑΝΩ
από 40

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΩ
από 40

∆ήμος Αγίων Θεοδώρων

Αλέας

√

Αγίων Θεοδώρων

Φρουσιούνας

√

∆ήμος Άσσου - Λεχαίου

Αγ. Νικολάου

√

Περιγιαλίου

Σκοτεινής

√

∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
Ελληνικού
(Κρυονερίου)

ΠΑΝΩ
από 40

√

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΩ
από 40

∆ήμος Λουτρακίου - Περαχώρας
√

Ισθμίας
Πισίων

√
√

√

∆ήμος Νεμέας

Άσσου

√

Νεμέας

√

Κάτω Άσσου

√

Αηδονίων

√

Αρχ. Νεμέας

√

Λεχαίου

ΠΑΝΩ
από 40

√

40

Ήρας

√

∆ήμος Βέλου

Ινάχου

√

Βέλου

√

Κουρτακίου

√

Ελληνοχωρίου

√

Λάλουκα

√

Κοκκωνίου

√

Αρχ. Κλεωνές

√

Γαλατά

√

∆άφνης

√

Καστρακίου

√
√

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑ∆ΟΚΑΜΠΟΥ

Κρηνών

√

Λεοντίου

Αχλαδοκάμπου

Νεράντζης

√

Πετρίου

√

Πουλλίτσης

√

Κουτσίου

√

√

∆ΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆ΙΟΥ
Σχινοχώρι

√

Στιμάγκας

√

∆ήμος Ξυλοκάστρου

Μαλαντρενίου

√

Ταρσινών

√

Ξυλοκάστρου

Βρουστίου

√

∆ήμος Βόχας

Καμαρίου

√

Κουτσοποδίου

√

Ζευγολατειού

√

Κάτω Λουτρού

√

Βοχαϊκού

√

Μελισσίου

∆ΗΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ

√

Λυρκείας

√

Βραχατίου

Γυμνού

√

Ευαγγελιστρίας

√

Συκέας

Καπαρελίου

√

Μπολατίου

√

Πιτσών

Καρυάς

√

Σουληναρίου

√

∆ήμος Σικυωνίων

Νεοχωρίου

√

Χαλκείου

√

Κιάτου

Στέρνας

√

∆ήμος Ευρωστίνης

Φρεγκαίνης

√

∆ερβενίου

√

ΕυρωστίνηςΡοζενών

Κεφαλόβρυσου
∆ΗΜΟΣ ΜΙ∆ΕΑΣ

√

√

Ρίζης

√
√
√
√

Κλημεντίου

√

√

Βελίνης

√

√

Κρυονερίου

√
√

Χελυδορέου

√

Γονούσας

Αγίας Τριάδας

√

Ελληνικού

√

Τιτάνης

√

Ανυφίου

√

Καλλιθέας

√

Παραδεισίου

√

Αργολικού

√

Πύργου

√

Μποζικά

√

Ηραίου

√

Σαραντάπηχου

√

Λαλιώτη

√

Μάνεση

√

Λυγίας

√

Μικρού Βάλτου

√

Παναρίτη

√

Λυκοποριάς

√

Μεγάλου Βάλτου

√

Πουλλακίδας

√

Στομίου

√

∆ιμηνιού

√

Κάτω ∆ιμηνιού

√

∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

∆ήμος Κορίνθου

Μυκηνών

√

Μοναστηρακίου
Μπόρσα
Νέου Ηραίου
(Χώνικα)
Φιχτίου

√

Αρχαίας Κορίνθου

√

Μουλκίου

√

Εξαμιλίων

√

Πασίου

√
√
√

√

Ξυλοκέριζας

√

Αρχαίας Σικυώνος
(Βασιλικό)

√

Σολομού

√

Σουλίου

√

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α (συνέχεια): ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ σε
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ και ΜΗ (Κορεσμενα: τα άνω 40 κλινών) (ΑΥΓ 2010)
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΩ
από 40

ΠΑΝΩ
από
40

∆ΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Καμενίτσας
Λάστας

√

Πυργακίου

ΠΑΝΩ
από 40

Βλαχέρνας

√

Κανδήλας

∆άρα

√
√
√

√

Λεβιδίου

√
√

Μαγουλιάνων
Νυμφασίας

ΚΑΤΩ
από
40

∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Βυτίνης
Ελάτης

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ

Κώμης

√
√

Λίμνης

√
√

ΚΑΤΩ
από
40
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Καράτουλα
Βάγγου

√
√

Καρδαρά

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
σε ΚΛΙΝΕΣ

Λυκοχίων
Νέας
Εκκλησούλας
Τρίλοφου
Άνω Καρυές
Λύκαιου

ΠΑΝΩ
από 40

√
√
√
√
√
√
√

41

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καρυταίνης
Ατσιχόλου
Βλαχοράπτη
Κατσίμπαλη
Κουρουνίου
Κυπαρισσίων
Κωτυλίου
Μαυριών
Σαρακινίου
Ζώνης

Ορχομενού

√
√
√
√
√
√
√

Παλαιόπυργου

√
√
√

Λουκά

Παναγίτσας
Χωτούσας

Αρτεμισίου

Ζιγοβιστίου
Μελισσόπετρας
Παναγίας
Ράδου
Ριζοσπηλιάς

Στενού
Αγιωργίτικων
Ελαιοχωρίου
Ζευγολατειού
Νεοχωρίου
Παρθενίου

Σιμιάδων

Νεοχωρίου
Λυκόσουρας

Παλαμαρίου

√

√
√
√

Παύλιας

√
√

Ελληνικού

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αγίου Βασιλείου
Μαντινείας
Αγίου
Κωνσταντίνου
Ευάνδρου
Θάνα
Μάκρης
Μερκοβουνίου
Παλλαντίου
Πελάγους
Περθωρίου
Σκοπής

√
√
√
√
√
√
√
√

Παραδεισίων
Περιβολιών
Πλάκας

√
√

Σύρνας

Μαραθούσης

Ραψομάτη

Στεμνίτσας

√
√
√
√
√
√

Μακρυσίου

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

√
√
√

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ

Θωκνίας

√
√
√
√

Σάγκα

√
√
√
√
√

Ανθοχωρίου

√

Πικέρνη

√

Μεγαλόπολης
Γέφυρας

Κάψια

√

Ζατούνης

Βάστα

√
√

Νεστάνης

√
√

Ίσαρη

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
∆ημητσάνας

√
√
√
√

Σουλίου
Τριπόταμου
Χωρέμη
Ισώματος
Καρυών
Καστανοχωρίου

√
√
√

Λυκόσουρας

√

Μαλλωτών

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Σούλου

√
√
√
√

Χιράδων
Χρανών
Κάτω Καρυές
∆ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ

√
√
√

Αλωνίσταινας
Πιάνας
Ροεινού

√

Χρυσοβιτσίου

√
√

Τσελεπάκου
Μαινάλου

√

Σιλίμνης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ενδεικτικοί κλάδοι βιοτεχνιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
(κατά ΣΤΑΚΟ∆ 2003 και ΚΑ∆ 2008), στους οποίους υπάγονται κατά περίπτωση
οι επιχειρήσεις των ∆ράσεων L311-5, L311-6, L312-1 και L312-2
ΣΤΑΚΟ∆
2003

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
L311-5, L311-6, L312-1 και L312-2

153.3
158.1

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά
Αρτοποιία-παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.2

Παραγωγή φρυγανιών (παξιμαδιών) και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων
ειδών ζαχαροπλαστικής

158.4
158.5
158.6

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών
προϊόντων
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

ΚΑ∆ 2008
10.39.22
10.71
10.72
10.82
10.73
10.83

42

158.9

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μη αναγραφόμενης κατηγορίας) (σούπες,
ζωμοί, σαλάτες, μαγιά)

159.1
172
175.1
182.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Υφαντήρια
Ταπητουργία
Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

192.0

Κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποίας και
σαγματοποιίας

201.0
203.0
205.2

Πριόνισμα, πλάνισμα, εμπλουτισμός ξύλου
Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική
Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική

16.10
16.23.1
16.29.2

212.1

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιου και ειδών συσκευασίας από χαρτί
και χαρτόνι

17.21.1

241.4

10.89
11.01.10
13.20
13.93.1
14.12
15.12

246.3
261.3
262.1
262.5
286.1
286.2

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης
Παραγωγή αιθερίων ελαίων
Κατασκευή κοίλου γυαλιού
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων
Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας
Κατασκευή εργαλείων

293.9

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

361.1
361.2
361.3
361.4
362.9

Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα
Κατασκευή άλλων επίπλων
Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας
Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

363.0

Κατασκευή μουσικών οργάνων

521.1
522.5

Παντοπωλεία
Λιανικό εμπόριο οινοπνευματικών και λοιπών ποτών

525.5

Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης

47.78.89.04 &
47.19.10.08

528.1
923.1
923.2
923.3
930.1

Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών
Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής
Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

95.23.1
90.03
90.04
93.21 & 93.29
96.01

930.2

∆ραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων

930.4

∆ραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

245.1

20.14.72
20.41
20.53
23.13.1
23.41.1
23.49.1
25.71.11
25.73
28.30 (εκτός
ελκυστήρων)
31.01
31.09
31.02
32.12.1
32.20.1 & 32.20.2
47.11.10.05
47.25.2

96.02.11 & 96.02.12
93.11 & 93.13 &
96.04

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ (σύμφωνα με τις ΚΥΑ 2974/09 & 3427/10)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Α

Β

Επισκευή, αποκατάσταση
(χαρακτηρισμένων)
παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων και
μετατροπή τους σε
τουριστικά καταλύματα
Ίδρυση κύριων
ξενοδοχειακών
καταλυμάτων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

- Π∆ 33/1979 (ΦΕΚ 10 / Α / 24-1-79)
- Απόφ. Γεν. Γραμμ. ΕΟΤ 532249 / 27-7-94
(ΦΕΚ 616 / Β / 9-8-94)
- Απόφ. Υπουργ. Ανάπτυξης Τ/2023/2003 (ΦΕΚ /
Β / 14-3-03) (Σήμα)
- παρ. 1Α άρθρου 2 του Ν. 2160/1993
118Α / 19-7-93)

(ΦΕΚ
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1

Ξενοδοχεία κλασσικού
τύπου 5, 4 και 3
αστέρων

2

Γ

Ξενοδοχεία τύπου
επιπλωμένων
διαμερισμάτων 5, 4 και 3
αστέρων
3 Οργανωμένες
τουριστικές
κατασκηνώσεις Γ΄ τάξης
και άνω
Ίδρυση μη κύριων
ξενοδοχειακών
καταλυμάτων
1 Τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες

- Π∆ 43/2002 (ΦΕΚ 43 / Α / 24-1-1979)
- Απόφ. Υπουργ. Τουριστικής Ανάπτυξης
12403/25-7-2007 (ΦΕΚ 1441 / 9-8-07)
-Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 / Α / 24-10-06) (Σήμα
ΕΟΤ)

ελάχιστη:
10 δωμάτια, 20
κλίνες
μέγιστη: 40 κλίνες
ελάχιστη: 20 κλίνες
μέγιστη: 40 κλίνες

- Ν. 392/1976 (ΦΕΚ 199 / Α/ 31-7-76)
- Απόφ. ΕΟΤ 530992/1987 (ΦΕΚ 557 / 23-1087)
- Άρθρο 21 Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 /Α / 28-9-99)
- παρ. 1Β άρθρου 2 του Ν. 2160/1993
(ΦΕΚ
118Α / 19-7-93)
- Απόφ. ΕΟΤ 530992/1987 (ΦΕΚ 557 / 23-10-87)

2

Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4
"κλειδιών" σε
συγκρότημα μέχρι 10
δωματίων

- Π∆ 337/2000 (ΦΕΚ 281 / Α / 28-12-2000)
- Απόφ. Υπουργ. Τουριστικής Ανάπτυξης 13635/311-2006 (ΦΕΚ 1684 / Β / 17-11-06)
- Απόφ.
Υπουργ. Τουριστικής Ανάπτυξης 16820/2008
(ΦΕΚ 1726 / Β / 28-8-08)
- Ν.
3190/03 (ΦΕΚ 249 / Α / 30-10-2003)

3

Ενοικιαζόμενα
επιπλωμένα
διαμερίσματα 4
"κλειδιών" σε
συγκρότημα μέχρι 20
δωματίων

- Π∆ 337/2000 (ΦΕΚ 281 / Α / 28-12-2000)
Απόφ. Υπουργ. Τουριστικής Ανάπτυξης 13635/311-2006 (ΦΕΚ 1684 / Β / 17-11-06)
- Απόφ.
Υπουργ. Τουριστικής Ανάπτυξης 16820/2008
(ΦΕΚ 1726 / Β / 28-8-08)
- Ν.
3190/03 (ΦΕΚ 249 / Α / 30-10-2003)

∆

Επέκταση κύριων και μη
κύριων τουριστικών
καταλυμάτων

Αφορά σε καταλύματα τύπου, Α, Β1, Β2, Β3, Γ1α,
Γ1β, Γ2 και Γ3, τα οποία λειτουργούν με ειδικό
Σήμα ΕΟΤ. Εξαιρούνται καταλύματα τύπου
ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και
διαμερισμάτων, που βρίσκονται εκτός σχεδίου.

Ε

Ποιοτικός
Εκσυγχρονισμός κύριων
και μη κύριων τουριστικών
καταλυμάτων

Αφορά σε καταλύματα παντός τύπου, τα οποία
λειτουργούν με ειδικό Σήμα ΕΟΤ, και
εκσυγχρονίζονται ποιοτικά ώστε να καταταχθούν
σε ένα των τύπων Α, Β1, Β2, Β3, Γ1α, Γ1β, Γ2 ή
Γ3, κατόπιν έγκρισης τροποποιητικής
αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ.

ελάχιστος αριθμός
κατοικιών: 3 ελάχιστος συνολικός
αριθμός κλινών: 10 ανώτατος αριθμός
κλινών ανά κατοικία:
4
ελάχιστη:
5 δωμάτια, 10 κλίνες
μέγιστη: 40 κλίνες

ελάχιστη:
5 δωμάτια, 10 κλίνες
μέγιστη: 40 κλίνες
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Η Ευρώπη επενδύει στις
αγροτικές περιοχές.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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