
 

 
   

 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ  

ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):  

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΤΑ» 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.  

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η 

περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά 

στον ενημερωτικό οδηγό.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στα εξής Μέτρα /Δράσεις:  

ΚΩΔ. 

ΜΕΤΡΑ - ΟΜΑΔΑ 

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ - 

ΥΠΟΜΕΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ενδεικτικό 

Συνολικό 

Κόστος 

Ενδεικτικά 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ  

Ποσοστό 

Ενίσχυσης 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

(υποψήφιοι 

επενδυτές) 

Περιοχή 

παρέμβασης 

L123α 
Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών προϊόντων 
500.000,00 250.000,00 50% 

Φυσικά και 

νομικά 

πρόσωπα 

ιδιωτικού 

δικαίου. 

Όλη η περιοχή 

παρέμβασης. 

L312-1 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 

εκσυγχρονισμοί 

βιοτεχνικών μονάδων  

430.000,00 215.000,00 50% Φυσικά ή 

νομικά 

πρόσωπα, εκτός 

των δικαιούχων 

του υπομέτρου 

L311(αγρότες) 

Όλη η περιοχή 

παρέμβασης. 

L312-3 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 

εκσυγχρονισμοί  

επιχειρήσεων παραγωγής 

ειδών διατροφής μετά την 

α' μεταποίηση   

500.000,00 250.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.430.000,00 715.000,00  

 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 5%. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά 

επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι 

υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στον Ενημερωτικό Οδηγό, τον οποίο μπορούν να 

προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ (Αρχάνες Ηρακλείου 

Κρήτης),  όπως επίσης και το Φάκελο Υποψηφιότητας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 09:30 – 14:00 ή 

από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ στη διεύθυνση www.anher.gr. 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ (Αρχάνες 701 

00 Ηράκλειο Κρήτης) είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, μέχρι 11 

Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα 

παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών 

προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο 

http://www.anher.gr/


τρόπο, ο φάκελος της πρότασης θα πρέπει να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με 

αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση 

υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν 

γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.  

Πληροφορίες, στο Τμήμα LEADER της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, στα τηλέφωνα: 

2810753320, 2810753301.  

 

Για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ 

Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Ε.Δ.Π. Leader 

 

 

 

 

 


