1.Τι είναι τα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) εντάσσονται στον
Άξονα 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ–ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αποτελούν μια
καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη. Εφαρμόζονται σε επιλεγμένες ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων και αφορούν
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις περιοχές αυτές.
Στόχοι των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου είναι:
X Η προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών.
X Η εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος των κατοίκων των μειονεκτικών και ορεινών
περιοχών.
X Η συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξη της
ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.
X Η επανένταξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στο εθνικό παραγωγικό σύστημα
έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίησή τους.

2. Ποιες περιοχές αφορούν τα Ο.Π.Α.Α.Χ. του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα εφαρμοστούν στις ορεινές
και μειονεκτικές περιοχές, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια ανάκαμψής τους. Οι επιλεγμένες
περιοχές εφαρμογής τους είναι σαράντα .
Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου για την περιοχή μας αφορά
το ΒΑ τμήμα του Νομού Λάρισας

και θα εφαρμοστεί στους παρακάτω Δήμους και

Κοινότητες με τα αντίστοιχα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα :

Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ / Δ.Δ.: Δρυμού, Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Ευαγγελισμού, Κεφαλοβρύσου,
Παλαιοκάστρου, Στεφανόβουνου

Δ.ΟΛΥΜΠΟΥ / Δ .Δ.: Καλλιθέας, Κοκκινογείου, Λόφου, Κοκκινοπηλού, Ολυμπιάδας, Πυθίου,
Φλάμπουρου

Δ.ΠΟΤΑΜΙΑΣ / Δ.Δ.: Αμουρίου, Βλαχογιαννίου, Δομενίκου, Μαγούλας, Μ. Ελευθεροχωρίου,
Μεσοχωρίου, Πραιτωρίου, Συκέας,
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Δ.

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

/

Δ.Δ.:

Αζώρου,

Γερανείων,

Γιαννωτών,

Λυκουδίου,

Μηλέας,

Σαρανταπόρου, Τσαπουρνιάς

Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ / Δ.Δ.: Δολίχης, Λιβαδίου
Δ. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ / Δ.Δ.: Ακρής, Λουτρού
Δ. ΓΟΝΝΩΝ / Δ.Δ.: Γόννων, Ιτέας, Καλλιπεύκης
ΔΙΕΥΡ. ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΑΣ / Κ.Δ.: Καρυάς, Κρύοβρυσης, Συκαμινέας
ΚΟΙΝ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ / Κ.Δ.: Βερδικούσας

ΚΟΙΝ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ /Κ.Δ.:Αμπελακίων
3. Ποιοι υλοποιούν τα Ο.Π.Α.Α.Χ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων;
Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. υλοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη βοήθεια
των Δομών Στήριξης που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δομή
Στήριξης είναι η εταιρεία «Θεσσαλία–Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης»,
Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Λάρισα και με «Τοπικές Αντένες» τις
Αναπτυξιακές Εταιρείες που θα εφαρμόσουν το Ο.Π.Α.Α.Χ. κάθε Νομού. Για τον Νομό Λάρισας
«Τοπική Αντένα» είναι η Αναπτυξιακή Ελασσόνας –Κισσάβου Α.Ε. (ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α.Ε.)

4. Ποια είναι η Αναπτυξιακή Ελασσόνας -Κισσάβου Α.Ε. ( ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.) ;
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. «ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992
με την ονομασία Αναπτυξιακή Ελασσόνας ‘’ ΑΝ.ΕΛ.’’ Α.Ε., μετά από απόφαση των κυριότερων
«κοινωνικών εταίρων» της περιοχής Ελασσόνας και με αφορμή την ανάγκη διαχείρισης υλοποίησης του προγράμματος LEADER Ι για την Επαρχία Ελασσόνας. Από το 1996 και για τις
ανάγκες του LEADER II η περιοχή ευθύνης της διευρύνθηκε και με την περιοχή ΤεμπώνΚισσάβου.
Είναι ανώνυμη εταιρεία λαϊκής βάσης, με έδρα την Ελασσόνα και παράρτημα στη Λάρισα. Από
το 2000 συμμετέχουν και οι Δήμοι της περιοχής Τεμπών – Κισσάβου και από τον Ιούλιο του
2002 η ονομασία της Εταιρείας έγινε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. «ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.
Α.Ε.». Μέτοχοι είναι ο Δήμος Ελασσόνας, οι ΟΤΑ της περιοχής (πρώην Επαρχία Ελασσόνας &
περιοχή Τεμπών – Κισσάβου), η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας, η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών

Ελασσόνας,

Εργατοϋπαλληλικό

Κέντρο

ο

Ομαδικός

Ελασσόνας,

Αμπελώνας

ιδιωτικές

και

«Η

ΜΕΛΟΥΝΑ

δημοτικές

ΟΛΥΜΠΟΥ»,

επιχειρήσεις,

το

Σύλλογοι

(Πολιτιστικοί , Αθλητικοί, Θρησκευτικοί, Επαγγελματικοί κ.λ.π.) και Ιδιώτες.
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Στη δεκάχρονη παρουσία της η Αναπτυξιακή Ελασσόνας – Κισσάβου Α.Ε. δραστηριοποιήθηκε
στους εξής τομείς:
Α. Υποστήριξη φορέων.
Β. Σχεδιασμός & υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (LEADER I , LEADER IΙ,
ΑΝ.ΑΠ.ΤΥΡ.).
Γ. Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού.
Δ. Συμμετοχή σε διατοπικά, εθνικά, διεθνή δίκτυα.

5. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Ο.Π.Α.Α.Χ. ΒΑ τμήματος Νομού
Λάρισας;
Έργο - επένδυση στα πλαίσια του Ο.Π.Α.Α.Χ. μπορεί να υλοποιήσει κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο (ιδιώτες, επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Ο.Τ.Α. , επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. κλπ.),
κάτοικος ή μη της περιοχής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου, μέσα στα όρια της περιοχής παρέμβασης.

6. Πόσοι κύκλοι προκηρύξεων γίνονται στα πλαίσια του ΟΠΑΑΧ ΒΑ Τμήματος
Νομού Λάρισας;
Δύο κύκλοι προκηρύξεων. Στα πλαίσια του πρώτου κύκλου (Μάϊος 2003) υλοποιούνται 23 έργα
ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Ο δεύτερος κύκλος λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2005.

6. Τι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν στο Ο.Π.Α.Α.Χ. ΒΑ Τμήματος
Νομού Λάρισας β’ κύκλος προκηρύξεων;
Στα πλαίσια του Ο.Π.Α.Α.Χ. ΒΑ Τμήματος Ν. Λάρισας μπορούν να ενταχθούν έργα

στις

παρακάτω κατηγορίες :
Μέτρο

Τίτλος Μέτρου

7.3
7.4
7.5

Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών–Προστασία και διατήρηση της αγροτικής
κληρονομιάς
7.6
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη
γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών
δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων
7.9
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες δράσεων ανά μέτρο:
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Μέτρο
7.3
7.4

Κατηγορία Δράσεων
Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό
πληθυσμό
7.4.6. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη διατήρση και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και με τη γεωργική
παραγωγή και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα
7.4.7

7.5

7.6

7.9

Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών παραγωγής
στον γεωργικό τομέα.
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών–Προστασία και διατήρηση της
αγροτικής κληρονομιάς
7.5.3 Ανάπλαση οικισμών-Ανάδειξη στοιχείων αρχιτεκτονικής και
αγροτικής κληρονομιάς-Ιδιωτικά έργα
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας
πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών
εισοδημάτων
7.6.1 Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων για αγρότες
7.6.2 Ενίσχυση δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
7.9.1 Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων
7.9.2 Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
7.9.3 Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης
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Μέτρο 7.3 « Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας»
Περιγραφή:

Ενισχύσεις

για

την

προβολή

των

συγκριτικών

πλεονεκτημάτων των περιοχών, είτε όσον αφορά την
προσέλκυση

επενδυτών

για

τη

διενέργεια

μικρών

επενδυτικών σχεδίων στους παραπάνω τομείς, είτε όσον
αφορά τους φυσικούς και πολιτιστικούς τους πόρους, οι
οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία έλξης
ειδικών ομάδων τουρισμού και κατοίκων των αστικών
κέντρων.
Κατηγορίες δράσεων :

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της
εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας (έρευνες αγοράς,
μελέτες τεχνικές και σκοπιμότητας, προπαρασκευή αιτήσεων
για αναγνώριση ονομασιών προέλευσης κ.λ.π.)
2. Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
(ISO 9000 ή 14000, HACCP, συστήματα περιβαλλοντικού
ελέγχου κλπ) και κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή
των παραπάνω συστημάτων
3.

Προώθηση

των

προϊόντων

ποιότητας

με

τη

δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων
Τι χρηματοδοτείται:

•

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της

εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας
•

Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

όπως οι σειρές ISO 9000 ή 14000, συστημάτων τα οποία
βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιμα σημεία
ελέγχου

(HACCP)

καθώς

και

συστημάτων

περιβαλλοντικού ελέγχου
•

Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή των

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
•
Αποδέκτες:

Προώθηση προϊόντων ποιότητας

Φυσικά Πρόσωπα ΚΑΙ Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κλπ)

Προϋπολογισμός του έργου:

75% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 € ανά δικαιούχο ανά
τριετία.
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Μέτρο 7.4: «Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

7.4.6.

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη
διατήρση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
καθώς και με τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά
αγροτικά προϊόντα

Περιγραφή:

Διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την γεωργική
παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα, την τοπική
ιστορική παράδοση και την αγροτική πολιτιστική κληρονομιά

Κατηγορίες δράσεων :

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την γεωργική
παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα, την τοπική
ιστορική παράδοση και την αγροτική πολιτιστική κληρονομιά όπως
εκθέσεις, εκδηλώσεις κλπ

Τι χρηματοδοτείται:

Προκειμένου για έργα αυτής της κατηγορίας οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη στη
Δράση μικρών έργων υποδομής που σχετίζονται με την οργάνωση
τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή,
χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα και την τοπική παράδοση
και

κληρονομιά

όπως

εκθέσεις,

εκδηλώσεις

κ.α.

Οι προτάσεις των ΟΤΑ που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα έργα
υποδομής υποβάλλονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις
διαδικασίες εφαρμογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (υποβολή
Τεχνικού Δελτίου κατηγορίας υποδομών Ο.Π.Σ. κ.λ.π.). Οι λοιπές
πράξεις πλην έργων υποδομής υποβάλλονται με Τεχνικό Δελτίο
κατηγορίας Ιδιωτικών Ενισχύσεων.
Αποδέκτες:

Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α
Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί φορείς

Προϋπολογισμός

του 75% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 € ανά δικαιούχο ανά τριετία.

έργου:
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7.4.7

Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών
παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

Περιγραφή:

Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών
παραγωγής στον γεωργικό τομέα

Κατηγορίες δράσεων :

Θα ενισχυθούν μικρά πιλοτικά έργα με σκοπό τη διάδοση
νέων τεχνικών παραγωγής στο γεωργικό τομέα, με σκοπό
την ενσωμάτωσή τους στην τοπική παραγωγική διάρθρωση.
Οι ενέργειες αυτές δύναται να επιδιώξουν την κατοχύρωσή
τους με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και χρηματοδοτείται η
εφαρμογή και η περαιτέρω ανάπτυξή τους, είτε βρίσκονται
στη φάση του σχεδιασμού

Τι χρηματοδοτείται:

•

Δαπάνες για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου,

όπως αυτές περιγράφονται στο εγκεκριμένο επενδυτικό
σχέδιο.
•

Δαπάνες σχεδιασμού και έξοδα κατοχύρωσης της

ευρεσιτεχνίας
•

Δαπάνες κατασκευής προτύπου για κατοχυρωμένη

ευρεσιτεχνία.
•

Δαπάνες δημοσιοποίησης - προβολής της νέας

τεχνικής

παραγωγής

που

εφαρμόστηκε

όπως

η

δημιουργία και καταχώρηση υλικού προβολής σε έντυπα
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η σύνθεση, παραγωγή και
διακίνηση έντυπου υλικού δημοσιοποίησης - προβολής
όπως φυλλάδια, αφίσες κ.ο.κ.. Η δαπάνη δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από το 10% του συνολικού κόστους
του επενδυτικού σχεδίου.
Αποδέκτες:

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Προϋπολογισμός του έργου:

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στο 75% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
100.000 € ανα τριετία
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ΜΕΤΡΟ 7.5 : «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών- Προστασία και διατήρηση της αγροτικής
κληρονομιάς»

7.5.3

Ανάπλαση
οικισμών
Ανάδειξη
στοιχείων
αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονομιάς-Ιδιωτικά
έργα

Περιγραφή:

Χρηματοδότηση για την ανάπλαση και αναβάθμιση οικισμών
και ειδικότερα για την αποκατάσταση κτιρίων (στατική
αρχιτεκτονική,

φωτισμός

κτιρίων,

διαμόρφωση

χώρου

κ.λ.π.), τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά και
διατηρητέα

ή

πρόκειται

για

αξιόλογα

κτίσματα

παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με ιδιαίτερα
στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας. Επιπρόσθετα,
στόχος είναι η προστασία - αποκατάσταση και ανάδειξη
αξιόλογων

αρχιτεκτονικών

στοιχείων

της

αγροτικής

υπαίθρου τα οποία έχουν αισθητική και ιστορική σημασία
(π.χ. μύλοι, βρύσες, γεφύρια μονοπάτια κ.α.).
Η δράση δεν εφαρμόζεται σε εγκαταλελειμμένους
οικισμούς
Κατηγορίες δράσεων :

1. Aποκατάσταση

εξωτερικών

όψεων

ιδιωτικών

κτιρίων
2. Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
Τι χρηματοδοτείται:

Αποδέκτες:

•

Δαπάνες για μελέτες

•

Δαπάνες κατασκευών

•

Δαπάνες εξοπλισμού

Φυσικά Πρόσωπα , Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ,
Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α
Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι ο
νόμιμος ιδιοκτήτης του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η
ενίσχυση.

Προϋπολογισμός του έργου:

Το ύψος ενίσχυσης χορηγείται στο δικαιούχο φορέα της
επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό επιλέξιμων δαπανών του
έργου και κυμαίνεται από 60% έως 100% ανάλογα με το
είδος της επένδυσης όπως αναλυτικά αναφέρεται στον
Οδηγό Εφαρμογής που επισυνάπτεται
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ΜΕΤΡΟ 7.6 : Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη
γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η
απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων .

7.6.1

Ανάπτυξη
αγρότες

Περιγραφή:

αγροτουριστικών

δραστηριοτήτων

για

Η δράση θα ενισχύσει μικρά επενδυτικά σχέδια τα οποία
αφορούν

τη

συμπλήρωση

ή

ανάπτυξη

τουριστικής

υποδομής των περιοχών παρέμβασης.
Κατηγορίες δράσεων :

Ιδρυση, επέκταση και βελτίωση υφισταμένων μονάδων στον
τομέα της τουριστικής υποδομής και διανυκτέρευσης, στον
τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και ειδικών μορ΄φων
τουρισμού

Τι χρηματοδοτείται:

Ενδεικτικά

ανφέρονται

:

Εκσυγχρονισμός

τουριστικών

καταλυμάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώροι εστίασης
άθλησης και αναψυχής, χώροι κατασκήνωσης σε σημεία
φυσικού

κάλλους,

αναψυκτήρια,

ορεινά

υπαίθριοι

χώροι

καταφύγια

και

κατάκλισης,

λοιπές

συναφείς

δραστηριότητες Επισημαίνεται ότι επενδύσεις που αφορούν
ίδρυση

στην

επιπλωμένες

κατηγορία
επαύλεις

της
και

471

ΚΥΑ

«Τουριστικές

τουριστικές

επιπλωμένες

κατοικίες» είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση μόνον στις
περιοχές παρέμβασης των ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και των ΚυθήρωνΑντικυθήρων και όχι για την περιοχή ΒΑ Τμήματος
Ν.Λάρισας
Αποδέκτες:

Φυσικά Πρόσωπα, κατά κύρια ή μερική απασχόληση
γεωργοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 451/2001, και
είναι κάτοικοι των περιοχών που ορίζονται

Προϋπολογισμός του έργου:

Το ύψος ενίσχυσης χορηγείται στο δικαιούχο φορέα της
επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της
επένδυσης

55%.

Το

συνολικό

επιλέξιμο

κόστος

της

επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000€
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7.6.2

Ενίσχυση δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας

Περιγραφή:

Χρηματοδότηση

επενδύσεων

βιοτεχνικών

&

οικονομοτεχνικών δραστηριοτήτων.
Κατηγορίες δράσεων :

Επενδύσεις που
•

δημιουργούν

νέες

ή

βελτιώνουν

υφιστάμενες

βιοτεχνικές, οικοτεχνικές δραστηριότητες.
•

βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού και
οικοτεχνικού προϊόντος

Ενδεικτικά αναφέρονται: δημιουργία ή εκσυγχρονισμός
βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας των τοπικών πρώτων
υλών, σε τομείς εκτός της πρώτης μεταποίησης και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων.
Τι χρηματοδοτείται:

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ενισχύονται επενδύσεις οι
οποίες

δημιουργούν

νέες

ή

βελτιώνουν

υφιστάμενες

βιοτεχνικές δραστηριότητες ή βελτιώνουν την οργάνωση
του βιοτεχνικού προϊόντος.
Αποδέκτες:

Φυσικά Πρόσωπα, κατά κύρια ή μερική απασχόληση
γεωργοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 451/2001, και
είναι κάτοικοι των περιοχών που ορίζονται στη συνέχεια

Προϋπολογισμός του έργου:

Το ύψος ενίσχυσης χορηγείται στο δικαιούχο φορέα της
επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της
επένδυσης

55%.

Το

συνολικό

επιλέξιμο

κόστος

της

επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000€

10

7.9 Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
7.9.1
Περιγραφή:

Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων
Η δράση θα ενισχύσει μικρά επενδυτικά σχέδια τα οποία
αφορούν

τη

συμπλήρωση

ή

ανάπτυξη

τουριστικής

υποδομής των περιοχών παρέμβασης.
Κατηγορίες δράσεων :

Ιδρυση, επέκταση και βελτίωση υφισταμένων μονάδων στον
τομέα της τουριστικής υποδομής και διανυκτέρευσης, στον
τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και ειδικών μορφών
τουρισμού

Τι χρηματοδοτείται:

Ενδεικτικά

ανφέρονται

:

Εκσυγχρονισμός

τουριστικών

καταλυμάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώροι εστίασης
άθλησης και αναψυχής, χώροι κατασκήνωσης σε σημεία
φυσικού

κάλλους,

υπαίθριοι

χώροι

κατάκλισης,

αναψυκτήρια, εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού και
λοιπές

συναφείς

δραστηριότητες.

Επισημαίνεται

ότι

επενδύσεις που αφορούν ίδρυση στην κατηγορία της 471
ΚΥΑ «Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές
επιπλωμένες κατοικίες» είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση
μόνον

στις

περιοχές

παρέμβασης

των

ΟΠΑΑΧ

της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και
των Κυθήρων-Αντικυθήρων και όχι για την περιοχή ΒΑ
Τμήματος Ν. Λάρισας
Αποδέκτες:

•

Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του
γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 451/2001,
όπως ισχύει κάθε φορά, για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.

•

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις,
αγροτικοί συνεταιρισμοί, συλλογικοί φορείς, κ.ο.κ).

Προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, από ήδη
λειτουργούντες φορείς, προκειμένου να είναι δικαιούχοι των
δράσεων του Μέτρου 7.9 είναι να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ)
70/2001 της Επιτροπής (L - 10) (όπως ισχύει κάθε φορά)
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της
Συνθήκης Ε.Κ. σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς
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μικρές

και

μεσαίες

επιχειρήσεις

και

αναλυτικά

περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου.
Προϋπολογισμός του έργου:

Το ύψος ενίσχυσης χορηγείται στο δικαιούχο φορέα της
επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της
επένδυσης και είναι 55%. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της
επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000€
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7.9 Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
7.9.2

Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Περιγραφή:

Eνισχύονται επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν νέες ή
βελτιώνουν υφιστάμενες βιοτεχνικές δραστηριότητες ή
βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού προϊόντος.

Κατηγορίες δράσεων :

Ιδρυση,

εκσυγχρονισμός

και

επέκταση

πολύ

μικρών

επιχειρήσεων (αφορά βιοτεχνικές μονάδες επεξεργασίας των
τοπικών πρώτων υλών, σε τομείς εκτός της πρώτης
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων)
Τι χρηματοδοτείται:

Ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες:
- δημιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάμενες οικοτεχνικές
και χειροτεχνικές δραστηριότητες
- δημιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάμενες βιοτεχνικές
δραστηριότητες
- δημιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάμενες
δραστηριότητες κοινωνικής εξυπηρέτησης και παροχής
υπηρεσιών στα πλαίσια υποστήριξης της κοινωνικής
οικονομίας
- βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού προϊόντος

Αποδέκτες:

•

Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του
γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 451/2001,
όπως ισχύει κάθε φορά, για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.

•

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις,
αγροτικοί συνεταιρισμοί, συλλογικοί φορείς, κ.ο.κ).

Προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, από ήδη
λειτουργούντες φορείς, προκειμένου να είναι δικαιούχοι των
δράσεων του Μέτρου 7.9 είναι να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ)
70/2001 της Επιτροπής (L - 10) (όπως ισχύει κάθε φορά)
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της
Συνθήκης Ε.Κ. σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς
μικρές

και

μεσαίες

επιχειρήσεις

και

αναλυτικά

περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου.
Προϋπολογισμός του έργου:

Το ύψος ενίσχυσης χορηγείται στο δικαιούχο φορέα της

13

επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της
επένδυσης και είναι 55%. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της
επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000€
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7.9 Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
7.9.3

Προβολή συγκριτικών
παρέμβασης

Περιγραφή:

Ενισχύσεις

πλεονεκτημάτων

για

την

των

προβολή

περιοχών

των

συγκριτικών

πλεονεκτημάτων των περιοχών, είτε όσον αφορά την
προσέλκυση

επενδυτών

για

τη

διενέργεια

μικρών

επενδυτικών σχεδίων στους παραπάνω τομείς, είτε όσον
αφορά τους φυσικούς και πολιτιστικούς τους πόρους, οι
οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία έλξης
ειδικών ομάδων τουρισμού και κατοίκων των αστικών
κέντρων.
Κατηγορίες δράσεων :

Ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
των περιοχών με στόχο αφενός την ενημέρωση και
προσέλκυση επενδυτών σε αυτές, αφετέρου δε την
προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο
ευρύτερο κοινό
Η ανωτέρω κατηγορία δράσεων είναι επιλέξιμη μόνο
για τη συνολική προώθηση της εικόνας των περιοχών
παρέμβασης και μόνο

από συλλογικούς φορείς και

Ο.Τ.Α.
Τι χρηματοδοτείται:

Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που εξυπηρετεί
τους στόχους προβολής των περιοχών παρέμβασης, ο
σχεδιασμός

και

εκτύπωση

επενδυτικών

οδηγών,

η

δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, η κάλυψη
του κόστους καταχωρήσεων σε τουριστικούς οδηγούς και
λοιπές συναφείς δραστηριότητες.
Αποδέκτες:

•

Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για συγκεκριμένες
κατηγορίες πράξεων

Προϋπολογισμός του έργου:

•

Πολιτιστικοί φορείς & λοιποί συλλογικοί φορείς

•

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του συνολικού
κόστους που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € ανα
τριετία
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7. Πως μπορεί κάποιος να ενταχθεί για να υλοποιήσει επένδυση στο Ο.Π.Α.Α.Χ.
ΒΑ Τμήματος Ν. Λάρισας;

Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, τα Ο.Π.Α.Α.Χ. υλοποιούνται

από το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη βοήθεια των Δομών Στήριξης που λειτουργούν σε κάθε
Περιφέρεια.
Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος λαμβάνουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη δημοσιότητα
στον τοπικό τύπο, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στους πίνακες ανακοινώσεων των
Δήμων, των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, των Συλλογικών φορέων της
περιοχής και γενικά όπου υπάρχουν πίνακες ανακοινώσεων για το κοινό.
Οι προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές συντάσσονται

βάσει

υποδείγματος, που ονομάζεται «Φάκελος Υποψηφίου Επενδυτή» και θα χορηγείται από την
Αναπτυξιακή Ελασσόνας- Κισσάβου Α.Ε.. Οι προκηρύξεις και όλο το πληροφοριακό υλικό καθώς
και οι φάκελοι υποψηφίου επενδυτή είναι διαθέσιμοι και από την ιστοσελίδα της ΑΝΕΛΚΙΣ Α.Ε.
www.anelkis.gr
Με κάθε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ετοιμάζεται και δίνεται στους υποψηφίους
επενδυτές το εξής υλικό:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το πρόγραμμα, στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι δράσεις του
προγράμματος και

θα γίνεται αναφορά στους στόχους και στη στρατηγική του τοπικού

προγράμματος.
Φάκελος υποψηφίου επενδυτή με υποδείγματα όλων των εντύπων που χρειάζεται να
συμπληρωθούν για την συγκεκριμενοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης, Υποδείγματα
Σχεδίων συμβατικών εγγράφων κλπ
Οδηγός Υποψηφίου Επενδυτή, ο οποίος θα περιλαμβάνει οδηγίες για την συμπλήρωση του
φακέλου, καθώς και πληροφορίες για την σωστή υλοποίηση της επένδυσης.
Κάθε άλλο πληροφοριακό υλικό

που θα κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη ανάλυση των

όρων της προκήρυξης.
X Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ελασσόνας - Κισσάβου Α.Ε.
(Ελασσόνα, Δ. Βλαχοδήμου 1, τηλ. 24930 25047 και παράρτημα Λάρισας, Σωκράτους 111, τηλ.
2410 284824)
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X Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, εκδίδεται απόφαση ένταξης της πρότασης στο Ο.Π.Α.Α.Χ.,
δεσμεύονται οι αναγκαίες πιστώσεις και ενημερώνονται οι τελικοί δικαιούχοι (δημόσιοι &
ιδιωτικοί) σχετικά με τη ληφθείσα απόφαση και τους όρους χρηματοδότησης. Ο πίνακας των
ενταγμένων και απορριφθέντων έργων θα δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.
X Προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων
X Τέλος, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του επενδυτή (τελικού δικαιούχου) και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
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