ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής
οικονομίας, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής, η ενίσχυση της απασχόλησης και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής στην αγροτική περιοχή.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν δικαιούχοι που φαίνονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας
Οι επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ένα από τα ακόλουθα Δημοτικά Διαμερίσματα:
Δ.Ε. Καβάλας (Χαλκερό, Ν. Καρβάλη)
Δ.Ε. Χρυσούπολης (Χρυσούπολη*, Ερατεινό, Χρυσοχώρι, Γραβούνα, Πέρνη, Ζαρκαδιά, Πετροπηγή,
Ποντολίβαδο, Γέροντας, Παράδεισος, Ξεριάς, Αβραμηλιά, Διαλεκτό

Δ.Ε. Φιλίππων (Φίλιπποι, Πολύστυλο, Κρηνίδες, Λυδία, Αμυγδαλεώνας, Παλαιά Καβάλα, Κορυφές,
Λιμνιά, Πολύνερο, Ζυγός, Κρυονέρι

Δ.Ε. Ελευθερούπολης (Ελευθερούπολη*, Αντιφίλιπποι, Κηπιά, Αμισιανά, Κοκκινόχωμα, Χρυσόκαστρο)

Δ.Ε. Παγγαίου (Νικήσιανη, Γεωργιανή, Παλαιοχώρι)

Δ.Ε. Πιερέων (Πλατανότοπος, Μεσιά)

Δ.Ε. Ελευθερών (Ν. Πέραμος, Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Αγ. Ανδρέας, Ν. Ηρακλείτσα

Δ.Ε. Ορφανού (Κάρυανη, Ορφάνι, Οφρύνιο, Ακροπόταμος, Γαλυψός, Ποδοχώρι



*Στις Δημοτικές Κοινότητες Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων
μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω Δημοτικών Κοινοτήτων εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε
κάθε περίπτωση.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: έως 15 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ
Δραστηριότητα(*) L123α: Μέχρι 500.000 €
Δραστηριότητα(*) L311-1: Μέχρι 600.000 €
Δραστηριότητα(*) L311-2 : Μέχρι 300.000 €
Δραστηριότητα(*) L311-3 : Μέχρι 300.000 €
Σε περίπτωση που η παρέμβαση περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης το συνολικό κόστος μπορεί να
ανέλθει μέχρι 600.000 € και έως 40 κλίνες

Δραστηριότητες(*) L312-1 έως L312-4: Μέχρι 300.000 €

Δραστηριότητα(*) L312-5: Μέχρι 300.000 €.
Σε περίπτωση που στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων το ανώτατο ύψος της επένδυσης μπορεί να είναι 100.000 €

Δραστηριότητα(*) L313-5: Μέχρι 600.000 €

Δραστηριότητες(*) L313-6, L313-8, L313-9: Μέχρι 300.000 €





Τα όρια των προϋπολογισμών δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ο οποίος δεν χρηματοδοτείται
(*) Βλ. πίνακα δραστηριοτήτων στην επόμενη σελίδα

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΔΡΑΣΗ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

L123



L123α:

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου για την υλοποίηση επενδύσεων σε
πολύ μικρές επιχειρήσεις






L311-1:
L311-2:
L311-3:
L311-4:

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.



L311-5:




L311-6:
L311-7:



L311-8:

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του τουρισμού της υπαίθρου (πχ. 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 πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με
σκοπό την ίδια κατανάλωση





L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Βιοτεχνικών μονάδων
L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση
L312-4: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με
σκοπό την ίδια κατανάλωση
L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των
δικαιούχων του υπομέτρου L311) για την
υλοποίηση επενδύσεων σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις

L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με
σκοπό την ίδια κατανάλωση

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των
δικαιούχων της κατηγορίας L311) για την
υλοποίηση επενδύσεων σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων
Επιχορήγηση: 50%

L311
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές
δραστηριότητες
Επιχορήγηση: 60%

L312
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης
πολύ μικρών επιχειρήσεων



Επιχορήγηση: 60%


L313





Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας


Επιχορήγηση: 60%
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