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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) 

ΑΞΟΝΑΣ 4 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» 

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η ΤΡΙΤΗ 20 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 και ώρα 15:00 

ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.257.335,96€ 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχος του προγράμματος  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των χωρικών 

ενοτήτων της περιοχής παρέμβασης και η ανάδειξη τους ως πόλων διατήρησης του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και προσέλκυσης δραστηριοτήτων με αειφόρο 

διάσταση και κατά το πλείστον συμβάλουν : 

 Στη διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενούς και 

τριτογενούς τομέα της τοπικής οικονομίας, 

 Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης, 

 Στην προστασία-ανάδειξη-αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του 

πολιτιστικού αποθέματος, 

 Στην ενθάρρυνση φορέων για συλλογικές δράσεις και συνεργασίες σε τοπικό, 

διατοπικό και διεθνικό επίπεδο, 

 Στη ενδυνάμωση του αναπτυξιακού δυναμικού και της ομάδας τοπικής δράσης.        

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους ανάλογα με τα υπομέτρα : 

 123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων: Φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε 

πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής. 

 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες: 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. 

 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων-313 

Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων: 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. 

 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό: 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. 

 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών: Ο.Τ.Α. Α’ ́ βαθμού. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης & Ποσοστά Ενίσχυσης 

ΔΡΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

L123α Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών προϊόντων 600.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ   123 600.000,00 50% 

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 

εκσυγχρονισμοί μικρής 

δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης. 

600.000,00 50% 

http://www.chania-cci.gr/
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L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 

εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης 

και αναψυχής 
230.000,00 50% 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 

εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων 370.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ      311 1.200.000,00 50% 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 

μονάδων 

300.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ      312 300.000,00 50% 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισμοί, μικρής 

δυναμικότητας υποδομών 

διανυκτέρευσης. 

1.247.335,96 50% 

L313-6 Ιδρύσεις επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης 

και αναψυχής 

220.000,00 50% 

L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισμοί, επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών γα την 

εξυπηρέτηση του 

300.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ      313 1.767.335,96 50% 

L321-1 Έργα υποδομής μικρής 

κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά 

έργα, έργα διαχείρισης υδατικών 

πόρων, μικρά έργα πρόσβασης 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις). 

130.000,00 100% 

L321-2 Κέντρα φροντίδας 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, 

χώροι άσκησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, έργα 

προστασίας περιβάλλοντος 

130.000,00 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ      321                                                       260.000,00 100% 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση 

κοινοχρήστων χώρων (όπως 

διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, 

πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, 

φωτισμός, υπογειοποίηση 

καλωδίων) 

130.000,00 100% 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του 

τοπικού προγράμματος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:  

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού 

των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας 

 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 

 Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η 

αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους 

 Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, 

υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

 Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της 

επιχείρησης. 

 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 
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12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

 Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του 

λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

 Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για 

σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων 

 Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων 

 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.9. κατασκευή κατοικίας φύλαξης 

των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000. 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη 

ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση 

εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Δυτικής Κρήτης 

Ο.Α.Κ Α.Ε.». 
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