ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
ΜΕΤΡΟ 311: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση των
εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε περιοχές της υπαίθρου.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες αγρότες και νέοι γεωργοί









ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (μέχρι 40 κλίνες),
ή/και χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών,
χώροι γευσιγνωσίας).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής
τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση.
Κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας




ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ποσοστό επιχορήγησης: 35-60% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (Ανατ. Μακεδονία - Θράκη: 60%)
Προϋπολογισμοί έργων:
Για υποδομές διανυκτέρευσης: μέχρι 600.000€.
Για τις άλλες κατηγορίες επενδύσεων: μέχρι 300.000€




ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: έως 24 Απριλίου 2013
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 24 μήνες από την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή
της σύμβασης χρηματοδότησης με δυνατότητα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Δαπάνες για έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου και δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων

Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Γενικές δαπάνες όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες αδειών, δαπάνες εγκατάστασης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κλπ. (μέχρι 12% του συνόλου των δαπανών).

Δαπάνες προβολής και προώθησης, (μέχρι 5% του συνόλου των δαπανών και όχι μεγαλύτερες των
10000,00€).

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης - εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (μέχρι 3% του συνόλου των δαπανών).

Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που συμψηφίζεται δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
25.02.2013
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
ΜΕΤΡΟ 312: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του Μέτρου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης
εκτός του πρωτογενή τομέα σε περιοχές της υπαίθρου
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα μη αγρότες, κάτοικοι ή όχι των περιοχών
παρέμβασης, που μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων
ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ





Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων ή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.
Κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ




Ποσοστό επιχορήγησης: 35-60% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (Ανατ. Μακεδονία - Θράκη: 60%)
Προϋπολογισμοί έργων:
Για δικτύωση επιχειρήσεων: μέχρι 100.000€.
Για όλες τις άλλες κατηγορίες επενδύσεων: μέχρι 300.000€
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ




Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Έως 25 Απριλίου 2013
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 24 μήνες από την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή
της σύμβασης χρηματοδότησης

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις ή διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Γενικές δαπάνες όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες αδειών, δαπάνες εγκατάστασης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κλπ. (μέχρι 12% του συνόλου των δαπανών).

Δαπάνες προβολής και προώθησης, (μέχρι 5% του συνόλου των δαπανών και όχι μεγαλύτερες των
10000,00€).

Δαπάνες αγοράς ειδικών μεταφορικών μέσων για μεταφορές εντός της επιχείρησης

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης - εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (μέχρι 3% του συνόλου των δαπανών).

Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Ειδικές δαπάνες για δικτύωση επιχειρήσεων
Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που συμψηφίζεται δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
25.02.2013
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
ΜΕΤΡΟ 313: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (δραστηριότητες
ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του Μέτρου είναι η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της
απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη αγρότες, κάτοικοι ή όχι των περιοχών
παρέμβασης, που μπορούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα











ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (μέχρι 40 κλίνες),
ή/και χώρων εστίασης και αναψυχής. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει
αύξηση της δυναμικότητας καθ’ύψος ή/και κατ’ επέκταση
Ιδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών,
χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
Κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ποσοστό επιχορήγησης: 35-60% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (Ανατ. Μακεδονία - Θράκη: 60%)
Προϋπολογισμοί έργων:
Για υποδομές διανυκτέρευσης: μέχρι 600.000€.
Για τις άλλες κατηγορίες επενδύσεων: μέχρι 300.000€
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ




Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Έως 24 Απριλίου 2013
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 24 μήνες από την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή
της σύμβασης χρηματοδότησης

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις (νέες ή επεκτάσεις) ή διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Δαπάνες για τη δημιουργία νέων ή για την αναβάθμιση - επέκταση υφιστάμενων χώρων εστίασης,
αναψυχής και άλλων υποδομών με την αντίστοιχη αγορά εξοπλισμού

Γενικές δαπάνες όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες αδειών, δαπάνες εγκατάστασης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κλπ. (μέχρι 12% του συνόλου των δαπανών).

Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Δαπάνες προβολής και προώθησης, (μέχρι 5% του συνόλου των δαπανών και όχι μεγαλύτερες των
10000,00€).

Δαπάνες αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης - εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (μέχρι 3% του συνόλου των δαπανών).
Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που συμψηφίζεται δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
25.02.2013
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