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Περιοχή Παρέμβασης CLLD/LEADER 2014-2020

Το Δίκτυο αποτελείται από 8 Δήμους:
Δήμος Αγκιστρίου
Δήμος Αίγινας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD 2014- 2020
19.2.1

Δήμος Κυθήρων
Δήμος Πόρου
Δήμος Σαλαμίνας
Δήμος Σπετσών
Δήμος Τροιζηνίας –
Μεθάνων
Δήμος ΄Ύδρας

19.2.2
19.2.3
19.2.6
19.2.7
4.2.1

4.2.2

Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης
Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους
και τη συμπλήρωση του εισοδήματος τους
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
από μη αλιείς με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)

Κωδικός
Δράσης
19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και
το δασικό τομέα

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών
περιοχών

19.2.2.1

19.2.1.1

Τίτλος Υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων στην
μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.2

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

Δράσεις

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ενίσχυση επενδύσεων στην
μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη
γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες

Ενισχύσεις για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων
επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τομείς:
• αναβάθμισης και βελτίωσης των καλλιεργειών φιστικιάς στην
Αίγινα
• λεμονοδάσους στον Πόρο,
• μελισσοκομία στα Κύθηρα,
• τεχνικές κλαδεύσεων και διαχείριση της υλοτομίας στα πευκοδάση των Νησιών για αντιπυρική προστασία κ.λπ.,
• μέθοδοι υγιεινής και διαχείρισης κτηνοτροφικής δραστηριότητας,
• διαχείριση όνων στην Ύδρα.
• Υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης/ μεταφοράς γνώσης στον
άξονα «τοπικών γαστρονομικών κοινοτήτων», με την επιμόρφωση δραστηριοποιούμενων στον τομέα του τουρισμού, όπως
ξενοδόχοι, εστιάτορες κ.λπ. για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της περιοχής μέσω της γαστρονομίας.
• Στήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των προσφύγων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας της περιοχής, με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων
στους τομείς των τροφίμων, του τουρισμού κ.λπ..
Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας και της παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό και στον εναλλακτικό τουρισμό.
Ίδρυση/ δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας.
Ενδεικτικά, προϊόντα του Παραρτήματος:
Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγείων, γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, καρποί και σπόροι εδώδιμοι, καφές, αρτύματα, προϊόντα αλευροποιίας, πηκτίνη, ζωικά λίπη, παρασκευάσματα οσπρίων και λαχανικών, φελλός κ.λπ.
Ίδρυση/ δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό/ ανάπτυξη μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής
παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη
των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.
Ενδεικτικοί κλάδοι αφορούν σε: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), μονάδες
παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις (αρτοποιεία, αλευροειδή προϊόντα είδη
ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα κ.λπ.), μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών,
μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες, κ.ά..

Περιοχή Εφαρμογής

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης

Δικαιούχοι

Φορείς που δύνανται να
υλοποιήσουν τη δράση

Φορείς που δύνανται να
υλοποιήσουν τη δράση

Προϋπολογισμός

100.000,00€
(Ιδιωτικού Χαρακτήρα)
50.000,00€
(Δημοσίου Χαρακτήρα)

100.000,00€
(Ιδιωτικού Χαρακτήρα)
50.000,00€
(Δημοσίου Χαρακτήρα)

Ποσοστό Ενίσχυσης

60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις
70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται
στο
γεωργικό
τομέα.
Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό
έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί
με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών (γενικός όρος de minimis)

60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις
70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται
στο
γεωργικό
τομέα.
Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό
έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί
με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών (γενικός όρος de minimis)

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης εκτός των
Δήμων Ύδρας και Σπετσών

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

έως 200.000,00€ (Δημόσια
Δαπάνη) ως το ποσό που
μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση
του γενικού κανονισμού de minimis.

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης εκτός των
Δήμων Ύδρας και Σπετσών

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

έως 200.000,00€ (Δημόσια
Δαπάνη) ως το ποσό που
μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση
του γενικού κανονισμού de minimis.

Κωδικός
Δράσης
19.2.2.4
19.2.2.6

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.3

Δράσεις
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Τίτλος Υποδράσης

Ενδεικτικές Ενέργειες

Ενίσχυση επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και
• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων
εστίασης και αναψυχής

Ενίσχυση επενδύσεων στους
τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
μετά την 1η μεταποίηση, και
του εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση βιομηχανικών/ βιοτεχνικών μονάδων, με προϊόντα όπως ενδεικτικά
αναφέρονται: είδη διατροφής, ποτών, καπνού, υφαντικής, υπόδησης, ενδυμασίας, ξύλου & φελλού, επίπλων, χαρτιού,
δέρματος, γουναρικών, μεταλλουργικές, επεξεργασίας πλαστικού, κ.λπ.
• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων
χειροτεχνίας, με προϊόντα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Κεντητική, υφαντική, κεραμική, ξυλοτεχνία, μεταλλοτεχνία, καλαθοπλεκτική/ ψαθοπλεκτική, γενική χειροτεχνία, ψηφιδωτό,
δερματοτεχνία, ενδυματολογία, κ.λπ.
• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, με προϊόντα όπως
ενδεικτικά αναφέρονται: Είδη παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής –
αρτοσκευάσματα – ζυμαρικά, άλλα είδη διατροφής που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες, κ.λπ..
• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση επιχειρήσεων χονδρικού – λιανικού εμπορίου

Ενίσχυση επενδύσεων στους
τομείς της οικοτεχνίας, με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων
οικοτεχνίας .
• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Σύμφωνα με τον ν. 4235/2014 είναι
η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α)
καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο
εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και
παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική
μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές
δυνατότητες κάθε περιοχής.

Περιοχή Εφαρμογής

Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Ποσοστό Ενίσχυσης

Δήμοι Κυθήρων,
Τροιζηνίας-Μεθάνων,
Αγκιστρίου

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

έως 200.000,00€ (Δημόσια
Δαπάνη) ως το ποσό που
μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση
του γενικού κανονισμού de minimis.

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

έως 200.000,00€ (Δημόσια
Δαπάνη) ως το ποσό που
μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση
του γενικού κανονισμού de minimis.

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης

Οικοτεχνία: Φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί
ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010
(ΦΕΚ 151 Α’/2010), καθώς
και τα μέλη της οικογένειάς
τους.
Πολυλειτουργικά αγροκτήματα: Φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα
στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται στην
υπ’ αριθ.
543/34450/03-04-2017
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1145 Β’/2017).

έως 200.000,00€ (Δημόσια
Δαπάνη) ως το ποσό που
μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση
του γενικού κανονισμού de minimis.

Κωδικός
Δράσης

Τίτλος Υποδράσης

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

• Ίδρυση, εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών εστίασης,
διανυκτέρευσης και υποδομών εναλλακτικών μορφών τουρισμού
• Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση τουριστικών γραφείων και υπηρεσιών με στόχο την στήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

19.2.3.5

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής

Δράσεις
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Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με
σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (τριτογενής τομέας), με σκοπό την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού.
Ενδεικτικές κατηγορίες στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας
των υπηρεσιών ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, νηπιαγωγοί (παιδικοί
σταθμοί), γυμναστές (χώροι αθλητισμού), επαγγέλματα θετικών επιστημών, προγραμματιστές κ.λπ.

Ενδεικτικές Ενέργειες

Περιοχή Εφαρμογής

Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Ποσοστό Ενίσχυσης

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης πλην των περιοχών που ορίζονται στη
δράση 19.2.2.3.
(Δήμοι Κυθήρων,
Τροιζήνας-Μεθάνων,
Αγκιστρίου)

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

600.000€ (240.000€ Δ.Δ. ή
180.000€ Δ.Δ.)

40% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε
ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών
για μεσαίες επιχειρήσεις

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
στον τομέα.

600.000€ (240.000€ Δ.Δ. ή
180.000€ Δ.Δ.)

40% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε
ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών
για μεσαίες επιχειρήσεις

Κωδικός
Δράσης

Τίτλος Υποδράσης

Ενδεικτικές Ενέργειες

19.2.6.2



Επενδύσεις σε δασοκομικές
τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και
εμπορία δασικών προϊόντων







19.2.7.3

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Δράσεις

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Συνεργασία μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση
εγκαταστάσεων και πόρων
καθώς και για την ανάπτυξη
και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που
συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, την κινητοποίηση και εμπορία που
δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα (παραγωγή pellets, ξυλείας, κ.λπ.)
Επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής
αξίας των δασών, που πρέπει να είναι αιτιολογημένες σε
σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν
επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που
είναι φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους
Επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες
εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.
Διατήρηση του πληθυσμού των όνων και στην οργάνωση
των ενεργειών διαχείρισης του πληθυσμού στο νησί, με τη
δημιουργία υποδομής / εγκαταστάσεων για τη μεταφορά
των ζώων στο χώρο αυτό και τη διαχείριση της υποδομής
από τους τοπικούς φορείς που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό. Αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση για το σχεδιασμό, υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών / δράσεων/
υποδομών που αφορούν στο αντικείμενο της εξασφάλισης
της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού
των ζώων που δραστηριοποιούνται στην Ύδρα, καθώς και
τη διευκόλυνση των απασχολούμενων στη δραστηριότητα
αυτή.
Ενδεικτικά προτείνεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

Ενεργοποίηση και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων

Εκπόνηση σχεδίου δράσης – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας υποδομής διαβίωσης των ζώων,
εντοπισμός πιθανών θέσεων εγκατάστασης της υποδομής,

Εκπόνηση τεχνικής μελέτης, εξασφάλιση αδειοδοτήσεων και κατασκευή της υποδομής

Οργάνωση / διαδικασίες φορέα λειτουργίας της
υποδομής.

Περιοχή Εφαρμογής

Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Ποσοστό Ενίσχυσης

Το σύνολο της περιοχής
παρέμβασης

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
στον τομέα.

600.000€ (240.000 Δ.Δ.)

40% των επιλέξιμων δαπανών.

Δήμος Ύδρας

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εμπλεκόμενα στον τομέα,
ΟΤΑ Α’ βαθμού και φορείς
τους, λοιπές ομάδες ενδιαφέροντος, ενώσεις –
σωματεία όνων και ημίονων.

έως 200.000,00€ (Δημόσια
Δαπάνη) ως το ποσό που
μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση
του γενικού κανονισμού de minimis

4.2.1
4.2.2

4.2
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Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από
αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους και τη συμπλήρωση του εισοδήματός
τους1

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη
αλιείς με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης
αξίας του αλιευτικού τομέα
της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)

Συμπληρωματικές δραστηριότητες (ίδρυση/ δημιουργία ή εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση) συνδυαζόμενες με την αλιευτική δραστηριότητα όπως κατά προτεραιότητα αναφέρονται παρακάτω:

Μικρές διαδρομές περιήγησης (μεταφορά επισκεπτών σε γειτονικά νησιά ή παραλίες, κρουαζιέρες) καθώς και παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας για ψυχαγωγικούς λόγους (π.χ.
σήκωμα διχτυών και κατανάλωση του αλιεύματος, πιθανή συνέργεια με τοπικά εστιατόρια), μάζεμα αλατιού από φυσικού θύλακες σε βραχώδη ακτογραμμή).

Προσθήκες/μετατροπές στα σκάφη για την επιβίβαση μικρού αριθμού επισκεπτών με βάση την
νομοθεσία (κρουαζιέρα, ασφάλεια επιβατών).

Δράσεις τουρισμού αλιείας σε περιοχές που υπάρχει πλούτος φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

Ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό

Επενδύσεις στο σκάφος, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.
Ενδεικτικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:

Ίδρυση & εκσυγχρονισμός καινοτόμων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων

Ίδρυση & εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (ζυμαρικά, αρτοποιεία, είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα κ.λπ.)

Ίδρυση ποιοτικών και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών του τουριστικού τομέα (υποδομές
εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης και τουριστικά γραφεία)

Ίδρυση & εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών/ βιομηχανικών μονάδων, επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Ίδρυση/ δημιουργία ή εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αύξηση
της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση),
Ενδεικτικά οι ενέργειες που μπορεί να υλοποιηθούν αφορούν σε: Μέτρα εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Αλιείς ή ομάδες αλιέων
(Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται
να ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα)

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
μη αλιείς, κάτοικοι ή μη της
περιοχής παρέμβασης του
τοπικού προγράμματος που
δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

80% των επιλέξιμων δαπανών.
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού
ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό
των 600.000€.
85% των επιλέξιμων δαπανών
για τον Δήμο Κυθήρων.

60% έως 75% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δικαιούχοι
δεν μπορούν να ξαναρχίσουν
εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού
επαγγέλματος
εντός
προθεσμίας μικρότερης των 5
ετών μετά την καταβολή σε
αυτούς της ενίσχυσης. Μέγιστο
ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των
600.000€.

Διευκρινήσεις :
1. Ισχύει ο γενικός κανόνας βάσει του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 2635/13-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313 Β’/2017) που ορίζει ότι "για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός τους προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € για έργα δημόσιου
χαρακτήρα και τις 100.000€ για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις."
2. Κανόνας de minimis: Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200. 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση.
1

Το παρόν μέτρο υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν.(ΕΕ) 508/2014

Άρθρο 63
Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
1. Η παροχή στήριξης για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων μπορεί να έχει τους ακόλουθους στόχους:
α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·
β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ·
γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής·
δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας·
ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

