ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.»

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»
(Ο.Π.Α.Α.Χ.)
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ

2003

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.»

1.Τι είναι τα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ» ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) εντάσσονται
στον Άξονα 2 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2000-2006
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

της

Περιφέρειας

Θεσσαλίας

και

αποτελούν μια καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη. Εφαρμόζονται σε
επιλεγμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Θεσσαλίας, 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 (ορεινών μειονεκτικών).
X Η εξασφάλιση απασχόλησης και συμπληρωματικού 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.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.»

2. Ποιες περιοχές αφορούν τα Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΕΠ Θεσσαλίας;
Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. του ΠΕΠ Θεσσαλίας θα εφαρμοστούν σε ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές με πληθυσμό κάτω από 3.000 κατοίκους, ώστε να ενισχυθεί η
προσπάθεια ανάκαμψής τους.
Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Κάτω Ολύμπου –
Κισσάβου αφορά την περιοχή του Ανατολικού τμήματος της περιοχής του Κάτω
Ολύμπου και την περιοχή του Κισσάβου και θα εφαρμοστεί στους παρακάτω
Δήμους με τα αντίστοιχα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα:
Δ. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ: Δ.Δ.: Πυργετού, Κρανιάς.
Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ:

Δ.Δ.: Μελιβοίας, Σωτηρίτσας.

Δ. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ:

Δ.Δ.: Στομίου, Καρίτσας, Ομολίου.

Δ. ΑΓΙΑΣ:

Δ.Δ.: Γερακαρίου, Μεγαλοβρύσου, Μεταξοχωρίου, Νερομύλων,
Ποταμιάς, Ελάφου.

Δ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ:

Δ.Δ.: Ανατολής, Δήμητρας, Μαρμαρίνης.

Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ:

Δ.Δ.: Πουρναρίου.

Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ:

Δ.Δ.: Ευαγγελισμού, Ελάτειας, Παραποτάμου.

3. Ποιοι υλοποιούν τα Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας
Θεσσαλίας με τη βοήθεια της Δομής Στήριξης, μια από τις Δομές 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.)
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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 Τεμπών- Κισσάβου.
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 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. «ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.». Μέτοχοι είναι ο Δήμος Ελασσόνας, οι Ο.Τ.Α. της
περιοχής (πρώην Επαρχία Ελασσόνας & περιοχή Τεμπών – Κισσάβου), η Ιερά
Μητρόπολη Ελασσόνας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελασσόνας, ο Ομαδικός
Αμπελώνας «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ», το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελασσόνας,
ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις, Σύλλογοι (Πολιτιστικοί, Αθλητικοί, Θρησκευτικοί,
Επαγγελματικοί κ.λ.π.) και Ιδιώτες.
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,
LEADER +, Ο.Π.Α.Α.Χ., ΑΝ.ΑΠ.ΤΥΡ. κλπ).
Γ. Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού.
Δ. Συμμετοχή σε διατοπικά, εθνικά, διεθνή δίκτυα.
Ε. Συμμετοχή στο Δίκτυο πληροφόρησης και υποστήριξης του πληθυσμού της
Θεσσαλικής Υπαίθρου.
Στ. Ενημέρωση δικαιούχων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
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5. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Ο.Π.Α.Α.Χ. Κάτω Ολύμπου - Κισσάβου;

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. Τι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν στα Ολοκληρωμένα
Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου;
Στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
(Ο.Π.Α.Α.Χ.), για το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν έργα στις παρακάτω
κατηγορίες:

Μέτρο

Τίτλος Μέτρου

2.2 Ενίσχυση προσανατολισμού στην αγορά και Διεθνή οικονομία
2.8 Ορθολογική διαχείριση υδάτινων και εδαφικών πόρων
2.9 Ειδικές δράσεις ανάπτυξης υπαίθρου
2.10 Διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων, οικισμών της υπαίθρου
2.11 Προστασία και διαχείριση Δασών
2.12

Βελτίωση προσβασιμότητας και δημιουργία υποδομών ανάδειξης
ορεινών - τουριστικών κέντρων και περιοχών

2.13 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
2.14

Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της
πολυδραστηριότητας και συγκράτηση του πληθυσμού της υπαίθρου

2.15 Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
2.16

Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

2.17 Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών αγροτικού τομέα υπαίθρου
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες δράσεων ανά μέτρο:
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ΜΕΤΡΟ 2.2: «Ενίσχυση προσανατολισμού στην αγορά και Διεθνή οικονομία»
Κατηγορίες δράσεων :

1. Βασικές υπηρεσίες στη γεωργική οικονομία και
στον Αγροτικό πληθυσμό
- Αμοιβές συμβούλων (μελέτες κλπ)
- Διοργάνωση διαγωνισμών, εκθέσεων, πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ που σχετίζονται με τοπικά προϊόντα και το
περιβάλλον.
- Άλλες δραστηριότητες για τη διάδοση νέων τεχνικών με μικρά
πιλοτικά έργα η έργα επίδειξης.
- Υπηρεσίες αντικατάστασης και διαχείρισης αγροτικών
εκμεταλλεύσεων.
2. Εμπορία προϊόντων ποιότητας
-

Έρευνες

Αγοράς,

μελέτες

σύλληψης

και

σχεδιασμού

προϊόντων.
- Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, όπως
είναι οι σειρές ISO 9000 η 14000, συστημάτων πού βασίζονται
στην ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP)

η

συστημάτων

συμπεριλαμβανομένου

του

περιβαλλοντικού
κόστους

της

ελέγχου
κατάρτισης

προσωπικού από τον προμηθευτή.
- Κάλυψη του κόστους των επιβαρύνσεων πού εισπράττουν οι
αναγνωρισμένοι οργανισμοί πιστοποίησης για την αρχική
πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.
- Ενίσχυση για κάλυψη του κόστους ελέγχων ποιότητας
προϊόντων

πού

διενεργούνται

από

τρίτους

(φορείς

πιστοποίησης).
- Προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας μέσω δημιουργίας
ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
- Προώθηση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Δικαιούχοι :

Ο.Τ.Α. και ενδιάμεσοι φορείς.
Γεωργοί

κατά

κύρια

απασχόληση,

αρχηγοί

γεωργικής

εκμετάλλευσης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 451/2001, Παράρτημα Ι,
όπως εκάστοτε ισχύει)
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Ύψος ενίσχυσης :

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 1
Παροχή τεχνικής υποστήριξης: ποσοστό ενίσχυσης 70% και
ύψος ενίσχυσης έως 100.000 Ευρώ/δικαιούχο/τριετία
Υπηρεσίες Αντικατάστασης: Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε
70% του ύψους αμοιβής.
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη
γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά
προϊόντα: ύψος ενίσχυσης έως 100.000 Ευρώ/δικαιούχο/τριετία
και ποσοστό ενίσχυσης 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών:
ποσοστό ενίσχυσης 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και
ύψος ενίσχυσης έως 100.000 Ευρώ/δικαιούχο/τριετία.
Άλλου τύπου παρεμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε μειονεκτικές
ομάδες πληθυσμού, κέντρα πληροφόρησης, κλπ επιχορηγούνται
με 100%.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 2
ποσοστό ενίσχυσης μέχρι 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
και το ύψος ενίσχυσης είναι έως 100.000 Ευρώ/δικαιούχο/τριετία.

Μέτρο 2.8: «Ορθολογική διαχείριση υδάτινων και εδαφικών πόρων»
Κατηγορίες δράσεων :

1. Βελτιώσεις και επεκτάσεις ταμιευτήρων
2. Ορθολογική χρήση συλλογικών γεωτρήσεων
3. Παρεμβάσεις ορθολογικής αξιοποίησης συλλογικών δικτύων
4. Δημιουργία και βελτίωση συστημάτων διαχείρισης υδάτινων
πόρων (σύμφωνα με Ν. 1739/87 και οδηγία 60/2000)
5. Αποστραγγιστικά και Αντιπλημμυρικά έργα πού αφορούν
γεωργική γη
6. Βελτίωση – διαχείριση βοσκοτόπων μόνο ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών
7. Δημιουργία μικρών ορεινών φραγμάτων.
8. Κτηνοτροφικά Πάρκα
9. Υδρεύσεις

Δικαιούχοι :
Ύψος ενίσχυσης :

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Δ.Ε.Υ.Α.
100%
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Μέτρο 2.9: «Ειδικές δράσεις ανάπτυξης υπαίθρου»
Κατηγορίες δράσεων :

1. Κατάρτιση

Στελεχών

(στους

τομείς:

Πολιτισμού,

περιβάλλοντος, αγροτουρισμού, Υγείας – Πρόνοιας της
Υπαίθρου)
2. Επιδότηση

νέων

αναπαλαιώσεις

διατηρητέων

οικοσυστημάτων
περιαστικών

θέσεων

‘Φύση
χώρων

απασχόλησης
κτιρίων,

2000’,

φύλαξη

αναψυχής,

–

(σε

διαχείριση
καθαρισμός

αξιοποίηση

μη

λειτουργούντων σχολείων, εναλλακτικού τουρισμού κλπ)
3. Αυτοαπασχόληση

(μικρών

επιχειρήσεων

κοινωνικής

οικονομίας)
Ο.Τ.Α., Πιστοποιημένοι Φορείς Κατάρτισης, Αναπτυξιακές

Δικαιούχοι :

εταιρίες, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ο.Α.Ε.Δ., ή άλλη δημόσια
υπηρεσία που θα καθοριστεί από το σχετικό νομικό πλαίσιο.
Ύψος ενίσχυσης :

100%

Μέτρο 2.10: «Διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων, οικισμών της
υπαίθρου»
Κατηγορίες δράσεων :

1.

Δημιουργία μικρών βιολογικών μονάδων καθαρισμού
και επεξεργασίας λυμάτων με δίκτυα Αποχέτευσης και
Ύδρευσης.

2.

Περιβαλλοντική

αποκατάσταση

οικισμών

και

κοινόχρηστων χώρων (χωματερών, λατομείων κλπ).
3.

Προστασία και αξιοποίηση λαογραφικού υλικού και
μικρών ιστορικών μνημείων και εκτός οικιστικών συνόλων
και επιχειρησιακή δικτύωση των φορέων και υποδομών
πολιτισμού.

Δικαιούχοι :

Ο.Τ.Α. Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ.

Ύψος ενίσχυσης :

100%

ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1 – 402 00 – ΕΛΑΣΣΟΝΑ
2493024222 – 2493023522 FAX 2493023522
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 – 413 36 - ΛΑΡΙΣΑ
2410284696
/FAX 2410284824

7

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.»

ΜΕΤΡΟ 2.11: «Προστασία και διαχείριση Δασών»
Κατηγορίες δράσεων :

Α. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ
1. Διευθέτηση χειμάρρων, καθαρισμοί λεκανών, αναδασώσεις
2. Αντιπυρικές ζώνες και δασική οδοποιία
3. Καταπολέμηση ασθενειών παραγωγικών δασών
4. Περιβαλλοντικές δράσεις προστασίας δασικών
οικοσυστημάτων και καταφυγίων άγριας ζωής
5. Διαμόρφωση μονοπατιών-διαδρομών
Β. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ
6. Επενδυτικά σχέδια μη δημόσιας δασοπονίας Μεταποίηση και
εμπορία δασοκομικών προϊόντων
7. Επενδυτικά σχέδια οικονομικής αξιοποίησης μη δημόσιων
δασών
8. Μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων
9. Οικονομική αξιοποίηση μη δημόσιων δασών

Δικαιούχοι :

Φυσικά

Πρόσωπα

(δασεργάτες),

Εταιρείες

κάθε

μορφής,

Συνεταιριστικές Οργανώσεις (δασικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις
αυτών), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αυτοδιοικήσεις
Α΄& Β΄ βαθμού όταν στα πλαίσια της Νομοθεσίας είναι
επιτρεπτό,

Εταιρείες

Συνεταιρισμοί,

στις

οποίες

συμμετέχουν

Αναπτυξιακές Εταιρείες και

άλλα

Ο.Τ.Α.,
Ν.Π.Ι.Δ.,

δασοκτήμονες, ομάδες δασεργατών, μεμονωμένοι δασεργάτες,
Εργολάβοι συγκομιστικών δασικών εργασιών.
Ύψος ενίσχυσης :

Για τα δημόσια έργα 100%.
Για τα ιδιωτικά 45%.
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος επένδυσης: 150.000 €.
(5.900 € για μεμονωμένους δασεργάτες).
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ΜΕΤΡΟ 2.12: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δημιουργία υποδομών
ανάδειξης ορεινών - τουριστικών κέντρων και περιοχών»
1.

Κατηγορίες δράσεων :

Δημιουργία Επαρχιακού οδικού δικτύου, σύνδεση
με τα ορεινά κέντρα

2.

Βελτίωση επαρχιακού ορεινού δικτύου

3.

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων

4.

Υποδομές Υγείας και Πρόνοιας

5.

Δημόσιες

Υποδομές

Ανάδειξης

Ορεινών

τουριστικών κέντρων (διαμόρφωση και ολοκλήρωση
τουριστικών διαδρομών, κέντρων πληροφόρησης κλπ.)
Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,

Δικαιούχοι :

Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών,
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας: Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. κλπ.,
Ύψος ενίσχυσης :

ΜΕΤΡΟ

2.13:

100%

«Βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας

των

γεωργικών

εκμεταλλεύσεων»
Κατηγορίες δράσεων :

Σχέδια

βελτίωσης

Φυτικής

και

Ζωικής

Παραγωγής

Ορεινών – Μειονεκτικών περιοχών
Δικαιούχοι :

Γεωργοί (σύμφωνα με τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς
του Μέτρου 2.1)

Ύψος ενίσχυσης :

55%
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ΜΕΤΡΟ 2.14: «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων για την
προώθηση της πολυδραστηριότητας και συγκράτηση του
πληθυσμού της υπαίθρου»
Κατηγορίες δράσεων :

Σχέδια

βελτίωσης

αγροτών

προς

μη

αγροτικές

δραστηριότητες Ορεινών – Μειονεκτικών περιοχών.
1. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, δημιουργία ή εκσυγχρονισμός τουριστικών
καταλυμάτων & παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης,
άθλησης & αναψυχής, χώρων κατασκήνωσης, υπαίθριων
χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων κλπ), σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. 471/2002.
2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας των
τοπικών πρώτων υλών σε τομείς εκτός της πρώτης μεταποίησης
και της διακίνησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
Δικαιούχοι :

Δικαιούχοι δύνανται να είναι Φυσικά Πρόσωπα, κατά κύρια ή
μερική απασχόληση γεωργοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Κ.Υ.Α. 451/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ύψος ενίσχυσης :

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 55%.
Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ.
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ΜΕΤΡΟ

2.15:

«Ενθάρρυνση

των

τουριστικών

και

βιοτεχνικών

δραστηριοτήτων».
1.
Κατηγορίες δράσεων :

Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (εναλλακτικές
μορφές

τουρισμού,

δημιουργία

ή

εκσυγχρονισμός

τουριστικών καταλυμάτων & παραδοσιακών ξενώνων,
χώρων

εστίασης,

κατασκήνωσης,

άθλησης

&

υπαίθριων

αναψυχής,
χώρων

χώρων

κατάκλισης,

αναψυκτηρίων κλπ), σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. 471/2002.
2.

Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός
της

πρώτης

προϊόντων

μεταποίησης

όπως

η

και

εμπορίας

δημιουργία

νέων

γεωργικών
ή

βελτίωση

υφισταμένων, βελτίωση της οργάνωσης του βιοτεχνικού
προϊόντος.
3. Ενίσχυση δράσεων προβολής των περιοχών παρέμβασης
(έκδοση εντύπου & ηλεκτρονικού υλικού, επενδυτικών
οδηγών, δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων,
καταχωρήσεις σε τουριστικούς οδηγούς κ.λ.π.).
Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Οι
Δικαιούχοι:

δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μη γεωργοί και σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α. 505/2002.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 55%.

Ύψος ενίσχυσης

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ.
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ΜΕΤΡΟ 2.16: «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
Επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων»
Κατηγορίες δράσεων :

Επενδύσεις πρώτης μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών
προϊόντων Ζωικής και φυτικής παραγωγής

σε ορεινές–

μειονεκτικές περιοχές (εκτός του τομέα των σφαγείων, των
ελαιούχων και των ζωοτροφών) ως εξής:
- Εκσυγχρονισμός–βελτίωση, επέκταση και συμπλήρωση
αναγκών σε υφιστάμενες μονάδες
τυποποίησης-συσκευασίας

και

μονάδων διαλογής-

μεταποίησης

καθώς

και

μετεγκατάσταση τέτοιων μονάδων με ή χωρίς εκσυγχρονισμό,
βελτίωση, επέκταση και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων.
- Ίδρυση νέων σύγχρονων μονάδων διαλογής- τυποποίησηςσυσκευασίας και μεταποίησης σε αντικατάσταση υφισταμένων
μονάδων παλαιάς τεχνολογίας που οδηγούνται ή έχουν οδηγηθεί
σε παύση δραστηριότητας καθώς και ίδρυση τέτοιων μονάδων
που θα παράγουν νέα προϊόντα ή νέας μορφής επιθυμητής
στην κατανάλωση (προϊόντα υγιεινής διατροφής, βιολογικής
καλλιέργειας,

ονομασίας

προέλευσης,

μικροσυσκευασιών

κ.λ.π.).καθώς και μικρών ομάδων προωθούμενων κλάδων
παραγωγής
- Ίδρυση, μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
μονάδων αποθήκευσης και συντήρησης αγροτικών προϊόντων
με ή χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις–εγκαταστάσεις ξήρανσης κλπ.
- Προμήθεια ειδικών μέσων συντήρησης μεταφοράς, για την
υγιεινή μεταφορά των γεωργικών προϊόντων και την διασφάλιση
της υγείας των καταναλωτών.
- Επενδύσεις προστασίας Περιβάλλοντος – εγκαταστάσεις
Βιολογικού καθαρισμού –Διασφάλιση υγιεινής.
- Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενων
μονάδων επεξεργασίας υποπροϊόντων και παραπροϊόντων –
υπολειμμάτων της κύριας μεταποιητικής διαδικασίας.
- Δημιουργία συγχρόνων δικτύων των γεωργικών Προϊόντων
με την εφαρμογή Logistics.
-

Ίδρυση,

εκσυγχρονισμός

και

επέκταση

υφιστάμενων

μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού
υλικού.
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Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα, Εταιρείες κάθε μορφής, συνεταιριστικές
οργανώσεις κάθε μορφής, Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν
Ο.Τ.Α. και Συνεταιρισμοί – Αναπτυξιακές Εταιρείες και άλλα
Ν.Π.Ι.Δ., Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Αυτοδιοικήσεις
Α΄& Β΄ βαθμού μόνο σε τεκμηριωμένες και ειδικές περιπτώσεις.

Ύψος ενίσχυσης :

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%.
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος επένδυσης: 440.000 €.

ΜΕΤΡΟ 2.17: «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών αγροτικού τομέα υπαίθρου»
Κατηγορίες δράσεων :

1.

Δημόσια Έργα υποδομών αγροτικών οικισμών

2.

Μελέτες ανάπλασης η σχέδια αναβάθμισης οικισμών για
κτίρια η περιβάλλοντα στοιχεία παραδοσιακών οικιστικών
συνόλων.

3.

Επενδύσεις αποκατάστασης παραδοσιακών χώρων και
οικιστικών συνόλων (νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, γεφύρια κλπ)

4.

Επενδύσεις ανακαίνισης παραδοσιακών στοιχείων του
τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος.

Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,
Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

Ύψος ενίσχυσης :

Για τα μικρά δημόσια έργα υποδομής, το ποσοστό ενίσχυσης
θα ανέρχεται σε 100%.
Στα ιδιωτικά έργα, το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται έως
75% του κόστους του εξοπλισμού παραγωγικού κεφαλαίου και
έως 100% του κόστους του εξοπλισμού μη παραγωγικού
κεφαλαίου, χωρίς αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας με
την τήρηση των προβλεπόμενων όρων και των κατευθυντηρίων
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη Γεωργία (2000/C28/02)
και

εφόσον

οι

επενδύσεις

είναι

σε

μη

ανταποδοτικό

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό της εκμετάλλευσης.

ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1 – 402 00 – ΕΛΑΣΣΟΝΑ
2493024222 – 2493023522 FAX 2493023522
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 – 413 36 - ΛΑΡΙΣΑ
2410284696
/FAX 2410284824

13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.»

7. Πως μπορεί κάποιος να ενταχθεί για να υλοποιήσει επένδυση στο
Ο.Π.Α.Α.Χ. Κάτω Ολύμπου - Κισσάβου;

Σε ότι αφορά τις δημόσιες επενδύσεις η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος έγινε και είχε καταληκτική ημερομηνία την 28 – 2 - 2003.
Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, τα Ο.Π.Α.Α.Χ. υλοποιούνται από τη Διεύθυνση
Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη βοήθεια της Δομής Στήριξης που
λειτουργεί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Για τα μέτρα 2.14, 2.15 και 2.16 έχει γίνει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31 – 5 - 2003.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Δομή στήριξης
«Θεσσαλία–Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» και η «Τοπική Αντένα»
Αναπτυξιακή Ελασσόνας – Κισσάβου Α.Ε. έχουν προβεί σε δημοσιοποίηση του
Ο.Π.Α.Α.Χ. με σκοπό να καλέσουν κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή να υποβάλει την
πρότασή του.
Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα λάβουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη
δημοσιότητα στον τοπικό τύπο, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα αναρτηθούν
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.
Με κάθε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα ετοιμάζεται και θα 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.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.»

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 και Λάρισα)
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 της
Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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