1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης
Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.6.09 και 5954/2.7.09 αποφάσεις του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα
Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 5.10.2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ.
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να
υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης». Οι τίτλοι των
κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση, οι
αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι αυτών, καθώς και οι αντίστοιχες ενδεικτικές πιστώσεις Δημόσιας
Δαπάνης των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία.

L123 –
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ &
∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

∆ΡΑΣΗ

L123α

L311 –
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

L311-1
L311-2
L311-3

L311-4

L311-5
L311-6
L311-7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αύξηση της αξίας των γεωργικών
προϊόντων

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 (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 τη α΄
μεταποίηση.

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που δύναται
να υλοποιήσουν επενδύσεις
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις
κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆.∆.

1.600.000,00

800.000,00

320.000,00

160.000,00

300.000,00

150.000,00

650.000,00

325.000,00

300.000,00

150.000,00

560.000,00

280.000,00

114.000,00

57.000,00

240.000,00

120.000,00

L312 –
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
βιοτεχνικών μονάδων .

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

L312-3

L323 –
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
KΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

L321 ΒΑΣΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
AΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

L313 –
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

L313-1
L313-2
L313-3
L313-4
L313-5
L313-6
L313-7

L313-8

L321-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
(γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης).
Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.
Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές
αγροτικής υπαίθρου.
Προβολή και προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
περιοχών.
Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ίδρυση 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).
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης
υδατικών πόρων, μικρά έργα
πρόσβασης στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις).

L321-3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης
της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη
πολιτιστικών φορέων για μικρής
κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών.

L323-1

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση
– σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας
για την προστασία του εδάφους,
διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και
δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης

L323-2β

∆ιατήρηση αποκατάσταση και
αναβάθμιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική
δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν
και ενισχύονται ώστε να καταστούν
επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι,
λιοτρίβια, πατητήρια)

L323-4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογέςεκθετήρια που σχετίζονται με την
λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική
κληρονομιά.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εκτός των δικαιούχων του
υπομέτρου L311, που δύναται
να υλοποιήσουν επενδύσεις
πολύ μικρών επιχειρήσεων
σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
σχετικό καταστατικό σκοπό

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εκτός των δικαιούχων του
υπομέτρου L311, που δύναται
να υλοποιήσουν επενδύσεις
πολύ μικρών επιχειρήσεων
σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

ΟΤΑ α’ βαθμού
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς
και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς
και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης,
ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντιστοίχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα, καθώς
και φυσικά και νομικά
πρόσωπα
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντιστοίχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα

1.460.000,00

730.000,00

560.000,00

280.000,00

650.000,00

325.000,00

40.000,00

40.000,00

50.000,00

50.000,00

90.000,00

90.000,00

50.000,00

35.000,00

1.220.000,00

610.000,00

1.460.000,00

730.000,00

120.000,00

60.000,00

690.000,00

345.000,00

410.000,00

410.000,00

80.000,00

80.000,00

180.000,00

180.000,00

133.333,33

100.000,00

160.000,00

160.000,00

2

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
Ενημερωτικό υλικό, Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας, Κριτήρια επιλεξιμότητας & επιλογής,
Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, κλπ) διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση:
Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00). Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος.
Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.aneth.gr.

Άρθρο 2: Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η
περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή η περιοχή των Δήμων Αγίου Γεωργίου,
Απολλωνίας, Ασσήρου, Εγνατίας, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Μαδύτου, Μυγδονίας, Ρεντίνας, και
Χαλκηδόνος, καθώς και των Τοπικών Διαμερισμάτων Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Βαθύλακκου, Γέφυρας
και Νέας Μεσήμβριας του Δήμου Αγίου Αθανασίου, Βραχιάς του Δήμου Αξιού, Διαβατών και Νέας
Μαγνησίας του Δήμου Εχεδώρου, Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς και Λαγκαδικίων του
Δήμου Κορώνειας, Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας και Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Φιλύρου του
Δήμου Χορτιάτη.
Επισημαίνεται ότι στα Τοπικά Διαμερίσματα Διαβατών, Κουφαλίων και Λαγκαδά περιλαμβάνεται μόνο η
εκτός σχεδίου περιοχή του Τ.Δ., ενώ με βάση το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα υπάρχουν και επιπλέον
περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο
Παράρτημα I της αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Άρθρο 3: Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
3.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι:
α) για τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του τοπικού προγράμματος, που αφορούν σε παρεμβάσεις
ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, η 10η Μαρτίου 2011 και ώρα 14:00.
β) για τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του τοπικού προγράμματος, που αφορούν σε παρεμβάσεις
δημόσιου χαρακτήρα, η 30η Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00.
3.2 Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος.
Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με
την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ».
Άρθρο 4: Διευκρινίσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., αποκλειστικά εγγράφως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER 2007-2013
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΑ 2007-2013

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

LEADER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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