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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
«Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών
προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

«Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών,
προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλλοπεριβαλλοντικών
πρακτικών σε μεταποιητικές επιχειρήσεις»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

«Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

«Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας
περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

«Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών,
προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών
πρακτικών σε τουριστικές επιχειρήσεις»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

«Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
«Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των
Οικισμών και των Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
Ενδεικτικοί κλάδοι σύμφωνα με την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η Αγροτική Ανάπτυξη κατά τη νέα Προγραμματική περίοδο 2007-2013
Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην ανάπτυξη, στην
απασχόληση και στην αειφορία του αγροτικού τομέα μέσω της στήριξης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η Στήριξη που παρέχεται μέσω του ΕΓΤΑΑ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναδιοργάνωση του
γεωργικού τομέα, καθώς επίσης και για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της καινοτομίας στις
αγροτικές περιοχές.
Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, στοχεύει στην ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας με παράλληλη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.
Ειδικότερα, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη μέσω βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος
σε μια βιώσιμη ύπαιθρο.
Η παραπάνω στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη κατά την 4η Προγραμματική περίοδο θα
επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος, με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013», το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. Ε(2007) 6012/29-112007 Απόφαση της Ε.Ε και αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες:
Άξονας 1

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Άξονας 2

Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Άξονας 3

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονομίας

Άξονας 4

Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER

Οι τρεις πρώτοι άξονες αποτελούν βασικούς άξονες του ΠΑΑ ενώ ο 4ος άξονας αποτελεί ένα οριζόντιο
άξονα, συνεπικουρούμενο των υπολοίπων, ο οποίος βασίστηκε στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader I, II και plus, των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

1.2. ΑΞΟΝΑΣ 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER
Ο Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ) αφορά στην
εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, η οποία εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, δίνει τη
δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο
και πολυτομεακό χαρακτήρα.
Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς τα άνω»
διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού
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τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης-ΟΤΔ) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν
τις δυνατότητες και δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων
αυτής.
Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας,
περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών
δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την
ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π.
Τα τοπικά προγράμματα LEADER θα υλοποιηθούν μέχρι το 2015 και θα εφαρμοστούν στο σύνολο των
αγροτικών περιοχών της Χώρας. Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων
LEADER, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Δημοτικά / Τοπικά Διαμερίσματα μέχρι
5.000 κατοίκων. Επίσης είναι επιτρεπτή και η υλοποίηση παρεμβάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές
Δημοτικών / Τοπικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό έως και 10.000 κατοίκους.
Σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης μπορεί να εξετασθεί η υλοποίηση δράσεων που
δεν αφορούν υποδομές ή/και επιχειρηματικότητα, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση
τεκμηριωμένα εξυπηρετεί την καλύτερη προβολή – προώθηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης
ή τομέων του κοινωνικοοικονομικού της ιστού, καθώς και δράσεων δικτύωσης.
Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα LEADER θα πρέπει να
διαφοροποιούνται γεωγραφικά και να μην επικαλύπτονται από τις περιοχές στις οποίες θα
εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα:


του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ (περιοχές εφαρμογής Ο.Π.Α.Α.Χ)



και του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013"

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ) στο πλαίσιο της
προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπόνησε το Σχέδιο του Τοπικού
Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της Θεσσαλονίκης»,

το οποίο εγκρίθηκε με τις αριθ. 5807/29.6.2009 και 5954/2.7.09 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
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2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

2.1.

Στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από το παρακάτω Κεντρικό Θεματικό
Άξονα:
Βέλτιστη αξιοποίηση των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής μέσω της «παραγωγικής»
διασύνδεσης τους και της ενσωμάτωσης της αειφόρου εκμετάλλευσης τους, στις οικονομικές
δραστηριότητες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας της και της ελκυστικότητας
της.

2.2.

Γενικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος

Οι γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος είναι:
1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στη
διαφοροποίηση της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και
εμπλουτισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων.
2. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος,
στην ανάδειξη της ταυτότητας της και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
3. Ενίσχυση δομών συνεργασίας και βελτίωση ικανότητας τοπικών φορέων για την υλοποίηση
αναπτυξιακών παρεμβάσεων

2.3

Ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος

Οι ειδικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος είναι:
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω ενίσχυσης επενδύσεων εκσυγχρονισμού,
εισαγωγής
καινοτομίας και ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε
κλάδους με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
2. Δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και ενίσχυση του εισοδήματος του τοπικού
πληθυσμού.
3. Δημιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης των όρων εργασίας και της ποιότητας ζωής του
τοπικού πληθυσμού μέσω της ενίσχυσης τεχνικών υποδομών και πολιτιστικών
υποδομών και υπηρεσιών.
4. Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφοράς (υποδομών και υπηρεσιών) εναλλακτικού
τουρισμού με έμφαση στις δράσεις αναψυχής και στις δραστηριότητες υπαίθρου.
5. Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως βασικού συντελεστή ανάπτυξης της περιοχής,
μέσω της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, και ως βασικού στοιχείου
της ταυτότητας της περιοχής.
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6. Διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας που συνδέεται τόσο με ιστορικά
όσο και με παραγωγικά στοιχεία της περιοχής.
7. Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο.
8. Ενδυνάμωση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, προσανατολισμού, εμψύχωσης και
απόκτησης δεξιοτήτων των παραγωγών, των επιχειρηματιών και των κατοίκων της
περιοχής.

2.4

Χρηματοδοτικό σχήμα του τοπικού προγράμματος

Το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα του Τοπικού Προγράμματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Συνολικό Κόστος

13.040.333,33 Є

Δημόσια Δαπάνη

7.750.000,00 Є

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ)

6.200.000,00 Є

Κοινοτική Συμμετοχή (ΥΠΑΑΤ)

1.550.000,00 Є

Ιδία Συμμετοχή

5.290.333,33 Є
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρμογής για το Νομό Θεσσαλονίκης με βάση και τις επιλεξιμότητες του Προγράμματος
ορίσθηκε η περιοχή των Τοπικών Διαμερισμάτων όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί
καθώς και ο πληθυσμός, η έκταση και αντίστοιχα ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως πεδινή, ορεινή ή
μειονεκτική:
Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ΝΟΜΟΣ/
ΔΗΜΟΣ/
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δήμος Αγίου Αθανασίου

Δήμος Αγίου Γεωργίου
Δήμος Αξιού

Δήμος Απολλωνίας

Δήμος Ασσήρου

Δήμος Εγνατίας

Δήμος Εχεδώρου

Δήμος Καλλιθέας

Δήμος Κορώνειας

Δήμος Κουφαλίων

Δήμος Λαγκαδά

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/
ΤΟΠΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ
(km2)

Άγιος Αθανάσιος
Αγχίαλος
Βαθύλακκος
Γέφυρα
Νέα Μεσημβρία
Ασπροβάλτα
Βρασνά
Βραχιά
Μελισσουργός
Νέα Απολλωνία
Νικομηδινό
Περιστερώνας
Στίβος
Άσσηρος
Κριθιά
Ευαγγελισμός
Νυμφόπετρα
Προφήτης
Σχολάρι
Διαβατά *
Νέα Μαγνησία
Μεσαίο
Νέα Φιλαδέλφεια
Νεοχωρούδα
Πεντάλοφος
Άγιος Βασίλειος
Βασιλούδι
Γερακαρού
Λαγκαδίκια
Κουφάλια *
Πρόχωμα
Ανάληψη
Ηράκλειο
Καβαλλάρι
Κολχικό
Λαγκαδάς *
Λαγυνά
Περιβολάκι
Χρυσαυγή

35,5
11,0
23,5
29,3
31,6
24,7
41,1
15,0
22,9
70,9
12,1
45,7
11,4
55,4
21,3
21,3
28,8
48,8
16,2
9,0
14,8
29,9
12,6
27,1
29,9
28,3
23,0
17,8
13,6
66,6
37,4
29,7
9,8
43,6
45,4
31,8
13,4
7,6
16,0

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(στοιχεία 2001 –
πραγματικός
πληθυσμός)
4.846
1.062
2.198
3.258
2.343
3.039
2.427
645
477
2.014
561
454
631
2.481
1.380
589
851
1.083
611
8.423
4.011
1.347
826
1.979
1.944
1.275
681
1.293
729
8.102
2.655
606
914
1.874
1.959
7.215
2.409
841
1.018
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
πεδινή
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
πεδινή
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
πεδινή
πεδινή
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
πεδινή
μειονεκτική
μειονεκτική
πεδινή
πεδινή
μειονεκτική
πεδινή
μειονεκτική
πεδινή
μειονεκτική
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Α/Α

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ΝΟΜΟΣ/
ΔΗΜΟΣ/
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Δήμος Μαδύτου

Δήμος Μυγδονίας

Δήμος Ρεντίνας
Δήμος Χαλάστρας

Δήμος Χαλκηδόνος

Δήμος Χορτιάτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/
ΤΟΠΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Απολλωνία
Μόδι
Νέα Μάδυτος
Δρυμός
Λητή
Μελισσοχώρι
Άνω Σταυρός
Βόλβη
Σταυρός
Ανατολικό
Άδενδρο
Βαλτοχώρι
Ελεούσα
Μικρό Μοναστήρι
Παρθένι
Χαλκηδόνα
Ασβεστοχώρι
Εξοχή
Φίλυρο

Σύνολο περιοχής παρέμβασης

*

ΕΚΤΑΣΗ
(km2)
32,7
22,5
34,7
42,0
18,9
37,6
19,5
92,8
16,5
21,9
37,4
16,6
10,0
36,4
7,5
21,3
34,3
2,6
15,7
1.594,7

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(στοιχεία 2001 –
πραγματικός
πληθυσμός)
1.018
449
1.989
2.487
3.030
1.722
1.315
1.402
3.647
2.539
2.283
314
562
2.433
660
3.749
4.789
1.511
3.620
120.570

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
μειονεκτική
ορεινή
μειονεκτική
μειονεκτική
πεδινή
πεδινή
πεδινή
πεδινή
πεδινή
πεδινή
πεδινή
πεδινή
πεδινή
πεδινή

Στα Τ.Δ. Διαβατών, Κουφαλίων και Λαγκαδά περιλαμβάνεται μόνο η εκτός σχεδίου
περιοχή του Τ.Δ

Η περιοχή εφαρμογής του Νομού Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 58 Τοπικά Διαμερίσματα, καταλαμβάνει
έκταση 1.608,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει πληθυσμό 120.570 κατοίκους (απογραφή του 2001).
Ακολουθεί ο χάρτης της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρθρωση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος ανά Μέτρο, Ομάδα Υπομέτρων, Υπομέτρο
Δράσεις, με το Συνολικό κόστος και τη Δημόσια Δαπάνη ανά κατηγορία, παρουσιάζεται συνοπτικά
παρακάτω:
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΤΡΑ/ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ/ ΥΠΟΜΕΤΡΑ/ ΔΡΑΣΕΙΣ

41

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

411

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜ.

11.677.333,33

6.387.000,00

5.290.333,33

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.600.000,00

800.000,00

800.000,00

L123

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.600.000,00

800.000,00

800.000,00

L123α
413
L311
L311-1
L311-2
L311-3

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη
α΄μεταποίηση.
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα
ενημέρωσης και πληροφόρησης).
Σήμανση αξιοθεάτων 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.
Ιδρύση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης καi 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)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρησης υδατικών πόρων,
μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής
κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Διατήρηση, 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
Διατήρηση 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)
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που
σχετίζονται με την λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.
ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Προώθηση του οικοτουρισμού, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στις
προστατευόμενες περιοχές.
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΤΔ
Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ
Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών του προγράμματος.
Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης.
Επιμόρφωση ατόμων με ηγετικό ρόλο στην περιοχή

1.600.000,00
10.077.333,33
2.484.000,00
320.000,00
300.000,00
650.000,00

800.000,00
5.587.000,00
1.242.000,00
160.000,00
150.000,00
325.000,00

800.000,00
4.490.333,33
1.242.000,00
160.000,00
150.000,00
325.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

560.000,00
114.000,00

280.000,00
57.000,00

280.000,00
57.000,00

240.000,00
2.910.000,00
1.460.000,00
560.000,00

120.000,00
1.455.000,00
730.000,00
280.000,00

120.000,00
1.455.000,00
730.000,00
280.000,00

650.000,00
240.000,00
3.720.000,00

325.000,00
120.000,00
1.960.000,00

325.000,00
120.000,00
1.760.000,00

40.000,00
50.000,00
90.000,00
50.000,00
1.220.000,00
1.460.000,00

40.000,00
50.000,00
90.000,00
35.000,00
610.000,00
730.000,00

0,00
0,00
0,00
15.000,00
610.000,00
730.000,00

120.000,00

60.000,00

60.000,00

690.000,00
490.000,00

345.000,00
490.000,00

345.000,00
0,00

410.000,00

410.000,00

0,00

80.000,00
473.333,33

80.000,00
440.000,00

0,00
33.333,33

180.000,00

180.000,00

0,00

133.333,33

100.000,00

33.333,33

160.000,00
120.000,00
40.000,00

160.000,00
120.000,00
40.000,00

0,00
0,00
0,00

40.000,00
80.000,00
80.000,00
1.243.000,00
1.175.000,00
1.175.000,00
68.000,00
40.000,00
20.000,00
8.000,00

40.000,00
80.000,00
80.000,00
1.243.000,00
1.175.000,00
1.175.000,00
68.000,00
40.000,00
20.000,00
8.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 13.040.333,33

7.750.000,00

5.290.333,33

L311-4
L311-5
L311-6
L311-7
L312
L312-1
L312-2
L312-3
L312-5
L313
L313-1
L313-2
L313-3
L313-4
L313-5
L31-6
L313-7
L313-8
L321
L321-1
L321-3
L323
L323-1

L323-2β
L323-4
421
421α
421α.1
421β
421β.1
431
431α
431α.1
431β
431β.1
431β.2
431β.3
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5.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο τοπικό
πρόγραμμα, η μορφή των δικαιούχων, τα ποσοστά ενίσχυσης, το ανώτερο ύψος επένδυσης, οι πηγές
χρηματοδότησης, η περιοχή εφαρμογής καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες κάθε δράσης,
παρουσιάζονται παρακάτω:

ΔΡΑΣΗ 123α:

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων που
καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων).
Η δράση αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής,
που πληρούν ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το
περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζωών και την εργασιακή ασφάλεια.
Επιπλέον, ως προς τη συγκεκριμένη δράση ισχύουν τα παρακάτω:


Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 123α, όπως
αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ.



Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το αποτέλεσμα
της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτημα I της Συνθήκης.



Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της
εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.



Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης,
επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α του παρόντος.



Οι επενδύσεις που εντάσσονται στην παρούσα δράση, δεν μπορούν να ενισχυθούν για το
ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο και από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ.



Αποκλείεται η ενίσχυση:
 επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από
χώρες εκτός Ε. Ε.
 επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού
 επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου
 επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
 επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια
των ΚΟΑ.
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Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αφορά στη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων ή τον
εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στον τομέα της μεταποίησης-τυποποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων κατά προτεραιότητα στους τομείς
Δημητριακά, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Κρέας, Γάλα και Αυγά.
Απώτερος σκοπός είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, η
εισαγωγή νέας τεχνολογίας και καινοτομίας, η δημιουργία «νέων
προϊόντων», η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η
υγιεινή και ασφάλεια αυτών, καθώς και η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών
μεθόδων μεταποίησης σε συνάρτηση με το ιδιαίτερης σημασίας φυσικό
περιβάλλον της περιοχής.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις
προδιαγραφές που καθορίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση
προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση
αναγκών, προϋποθέσεων και
δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών
στοιχείων και φιλλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε μεταποιητικές
επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β του παρόντος.
Παράλληλα, θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των
υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά την εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Μεταποιητικών Επιχειρήσεων του Νομού
Θεσσαλονίκης, οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο
Παράρτημα Γ του παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών
επιχειρήσεων με στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

500.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

800.000€
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

ΔΡΑΣΗΣ 123α

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του
λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της μονάδας.
4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της
συνολικής επένδυσης.
5. Αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του
γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης - μεταποίησης.
6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας
δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου
σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για
τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των
παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.
7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση
του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την
αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.
8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με
ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

ΔΡΑΣΗΣ 123α

1. Αγορά οικοπέδου.
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή
καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό
υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.).
4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου της επένδυσης.
5. Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.).
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6. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των
αναφερομένων στο σημείο 8 της παραγράφου «Επιλέξιμες δαπάνες: Δράσης L123α»
ανωτέρω.
8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε
είδους σε βάρος των δικαιούχων.
10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 της παραγράφου
«Επιλέξιμες δαπάνες: Δράσης L123α» ανωτέρω.
11. Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων
για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύναται να
ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.
12. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις,
εκκρεμότητες κ.λπ.
13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
15. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των
απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
18. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης,
πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για
να εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την
ολοκλήρωσή της.
19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
20. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός
στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος
αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
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ΔΡΑΣΗ L311-1:

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές της γεωργικής εκμετάλλευσης τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται με τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισμός).
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER.
Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους μέχρι το όριο που ορίζονται
στην ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και την τροποποίηση 3427/722/9-6-2010 (ΦΕΚ
894/Β/22-6-2010) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως
ισχύει κάθε φορά.

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αυτή αφορά στη δημιουργία, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό
υποδομών διανυκτέρευσης υψηλής ποιότητας στην περιοχή παρέμβασης,
μικρής δυναμικότητας (μέχρι 40 κλίνες). Το στοιχείο της ποιότητας αφορά
τόσο στην κτιριακή υποδομή (αρχιτεκτονική, υλικά) και τον εξοπλισμό, όσο
και στη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό, οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν
υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την
εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές
επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων
εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε
τουριστικές επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του
παρόντος.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στο
πλαίσιο του πρωινού ή των γευμάτων, η δυνατότητα παρατήρησης ή
συμμετοχής στις δραστηριότητες του αγροτικού νοικοκυριού, η πληροφόρηση
για πιθανές δραστηριότητες ή περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή, κλπ.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Αγροτικού Τουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης,
οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ του
παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων με
στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές
τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-42009) και την τροποποίηση 3427/722/9-6-2010 (ΦΕΚ 894/Β/22-6-2010)
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής
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Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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.

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

600.000€ έως 40 κλίνες

Περιοχή εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα *: Λαγκαδά **, Λουτρών Βόλβης, Άνω Σταυρού *** και
Βρασνών***

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

160.000€

* Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού
*** Ισχύει ο περιορισμός που θέτει η ΚΥΑ 2974/2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και η τροποποίηση
αυτής 3427/722/9-6-2010 (ΦΕΚ 894/Β/22-6-2010) για τις κατηγορίες των ενοικιαζόμενων
δωματίων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων 4 «κλειδιών», με
βάση τον οποίο δεν είναι δυνατή η ενίσχυσή τους σε απόσταση μικρότερη των 3 χλμ. από
την ακτή.
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ΔΡΑΣΗ L311- 2:

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές της γεωργικής εκμετάλλευσης τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται με τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισμός).
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER.

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αυτή αφορά στη δημιουργία, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό χώρων
εστίασης και αναψυχής (π.χ. παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια, αθλητικές
δραστηριότητες) στην περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής
και του φυσικού περιβάλλοντος.
Για το λόγο αυτό, οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά
τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση
προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών,
προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές επιχειρήσεις», η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος.
Ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά γευμάτων που θα βασίζονται στις τοπικές
πρώτες ύλες ή στην τοπική γαστρονομία και τις συνταγές της περιοχής, η
προσφορά υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από άλλα καταστήματα, όπως χρήση
υλικών από βιολογικές καλλιέργειες ή ακόμη και από την ίδια την εκμετάλλευση
που διαχειρίζεται το αγροτικό νοικοκυριό, η πληροφόρηση για πιθανές
δραστηριότητες ή περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή, η αγορά τοπικών προϊόντων,
κλπ.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των
υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό
την ίδια κατανάλωση.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας Αγροτικού Τουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης, οι
προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος
καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων με στόχο την ανάληψη
δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον τίτλο
του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της Θεσσαλονίκης»,
που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που καθορίζεται από την
εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων,
μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των
επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται
στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του τοπικού
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προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου
που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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.

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα * : Φίλυρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Αγίου Βασιλείου,
Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Νικομηδινού, Στίβου, Περιστερώνα,
Λουτρών Βόλβης (οικισμός), Νέας Απολλωνίας, Μελισουργού, Απολλωνίας, Νέας
Μαδύτου, Μοδίου, Σταυρού, Άνω Σταυρού, Βρασνών, Ασπροβάλτας, Μικρής
Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Νυμφόπετρας, Προφήτη, Σχολαρίου, Ευαγελισμού,
Ανάληψης, Λαγκαδά**, Χρυσαυγής, Περιβολακίου, Λαγυνών, Καβαλαρίου,
Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Αγίου Αθανασίου, Γέφυρας, Βαθυλάκκου,
Προχώματος (οικισμός και αγρόκτημα), Κουφαλίων**, Χαλκηδόνας, Ελεούσας,
Παρθενίου, Άδενδρου, Βραχιάς, Ανατολικού, Λητής, Δρυμού, Μονολόφου (οικισμός
και αγρόκτημα), Μελισσοχωρίου, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

Δημόσια Δαπάνη που
προκηρύσσεται:

150.000€

* Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού
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ΔΡΑΣΗ L311- 3:

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων
αγροκτημάτων

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές της γεωργικής εκμετάλλευσης τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται με τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισμός).
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Οι επενδύσεις υλοποιούνται
υποχρεωτικά με βάση τους όρους και της προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/104-2009 και την τροποποίηση 3427/722/9-6-2010 (ΦΕΚ 894/Β/22-6-2010) των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Επιπλέον, η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τη δημιουργία επισκέψιμου αγροκτήματος, δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων.
Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αυτή αφορά στην ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό
επισκέψιμων αγροκτημάτων στην περιοχή παρέμβασης. Πρόκειται για
αγροκτήματα που παράγουν φυτικά ή/και ζωικά προϊόντα και στα οποία
μπορούν να ενισχυθούν ενέργειες για υποδομή διανυκτέρευσης, εστίασης,
μικρών οικοτεχνιών και εκθετήρια προϊόντων και αντικειμένων της αγροτικής
ζωής (π.χ. εργαλεία, παραδοσιακές στολές, κλπ). Σε κάθε περίπτωση δεν
ενισχύονται από τη δράση δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα.
Τα αγροκτήματα είναι ανοικτά σε επισκέψεις μαθητικών ομάδων,
περιβαλλοντικών οργανώσεων και περιηγητών. Μπορούν μικρές ομάδες να
φιλοξενούνται στο χώρο και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του
αγροκτήματος (π.χ. στις καλλιεργητικές εργασίες, στο άρμεγμα των ζώων,
κλπ) καθώς επίσης και σε ειδικά οργανωμένα προγράμματα που αφορούν
την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Στην περίπτωση που η παρέμβαση περιλαμβάνει υποδομή διανυκτέρευσης
(ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό), το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι
οι 40 κλίνες.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις
προδιαγραφές που καθορίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση
προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών,
προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές επιχειρήσεις», η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος. Ενδεικτικά αναφέρεται η
στελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, η πληροφόρηση για
πιθανές δραστηριότητες ή περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή, η δοκιμή
παραγόμενων εντός του αγροκτήματος προϊόντων, η προσφορά τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων στην περίπτωση που το αγρόκτημα προσφέρει τη
δυνατότητα φιλοξενίας ή εστίασης, κλπ.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
σκοπό την ίδια κατανάλωση.
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Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Αγροτικού Τουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης,
οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ του
παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων με
στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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.

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€ ή 600.000€ και έως 40 κλίνες, εφόσον περιλαμβάνεται υποδομή
διανυκτέρευσης

Περιοχή εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα * : Φίλυρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Αγίου
Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Νικομηδινού, Στίβου,
Περιστερώνα, Λουτρών Βόλβης (οικισμός), Νέας Απολλωνίας, Μελισουργού,
Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου, Μοδίου, Σταυρού, Άνω Σταυρού, Βρασνών,
Ασπροβάλτας, Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Νυμφόπετρας, Προφήτη,
Σχολαρίου, Ευαγελισμού, Ανάληψης, Λαγκαδά**, Χρυσαυγής, Περιβολακίου,
Λαγυνών, Καβαλαρίου, Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Αγίου Αθανασίου,
Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος (οικισμός και αγρόκτημα), Κουφαλίων**,
Χαλκηδόνας, Ελεούσας, Παρθενίου, Άδενδρου, Βραχιάς, Ανατολικού, Λητής,
Δρυμού, Μονολόφου (οικισμός και αγρόκτημα), Μελισσοχωρίου,
Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

325.000€

* Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού
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ΔΡΑΣΗ L311- 4:

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές της γεωργικής εκμετάλλευσης τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται με τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισμός).
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1 του
ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER.

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αυτή αφορά στην ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου στην περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον,
με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
Τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται οι εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού,
όπως δραστηριότητες ιππασίας, ποδηλασίας, πεζοπορίας, τοξοβολίας,
σκοποβολής, αιωροπτερισμού και θερμαλισμού, οι χώροι αθλοπαιδιών και
οι χώροι γευσιγνωσίας, οι οποίες μόνες τους ή συνδυασμένες μεταξύ τους
μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες ελκυστικό τουριστικό πακέτο για τους
λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού, των σπορ ή ακόμη και της υγιεινής
ζωής.
Επισημαίνεται ότι στη δράση αυτή δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που
αποτελούν αντικείμενο των δράσεων L311-1, L311-2, L313-5, L313-6, L313-7
και L313-8.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις
προδιαγραφές που καθορίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση
προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών,
προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές επιχειρήσεις», η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος. Ενδεικτικά αναφέρεται η
στελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ο εξοπλισμός των
δραστηριοτήτων (π.χ. σχοινιά, ποδήλατα, κλπ), οι κανόνες ασφάλειας, κλπ.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Αγροτικού Τουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης,
οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ του
παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων με
στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
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Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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.

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα * : Φίλυρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Αγίου
Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Νικομηδινού, Στίβου,
Περιστερώνα, Λουτρών Βόλβης (οικισμός), Νέας Απολλωνίας, Μελισουργού,
Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου, Μοδίου, Σταυρού, Άνω Σταυρού, Βρασνών,
Ασπροβάλτας, Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Νυμφόπετρας, Προφήτη,
Σχολαρίου, Ευαγελισμού, Ανάληψης, Λαγκαδά**, Χρυσαυγής, Περιβολακίου,
Λαγυνών, Καβαλαρίου, Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Αγίου Αθανασίου,
Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος (οικισμός και αγρόκτημα), Κουφαλίων**,
Χαλκηδόνας, Ελεούσας, Παρθενίου, Άδενδρου, Βραχιάς, Ανατολικού, Λητής,
Δρυμού, Μονολόφου (οικισμός και αγρόκτημα), Μελισσοχωρίου,
Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

150.000€

* Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

L311-1, L311-2, L311-3, και L311-4

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο
για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά
αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.
5. Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη
μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.
6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση
των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

Ειδικά για τη Δράση L311-3: "Ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός επισκέψιμων αγροκτημάτων":
Εκτός των ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες είναι και οι ακόλουθες:
1. Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος. Στην
περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά μεταποίηση προϊόντων του παραρτήματος Ι της
Συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπομέτρο 123 και σε ποσοστό μέχρι 30% του
συνολικού κόστους.
2. Δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος.
3. Δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με στόχο
την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ' εξαίρεση της αγοράς
παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.
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ΔΡΑΣΗ L311- 5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών μονάδων

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές της γεωργικής εκμετάλλευσης τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται με τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισμός).
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και του υπομέτρου L123 του Τοπικού Προγράμματος LEADER.

Αναλυτική
περιγραφή:

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή βελτίωση ήδη
υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα
με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ 2008, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα
Η του παρόντος.
Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία
ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα
μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής-υφαντουργίας, ξύλινες
κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των
υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων η περίπτωση χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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.

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

280.000€
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ΔΡΑΣΗ L311- 6:

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές της γεωργικής εκμετάλλευσης τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται με τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισμός).
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER.

Αναλυτική
περιγραφή:

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή βελτίωση ήδη
υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε
ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ 2008, η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Η του παρόντος.
Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι
δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων, δραστηριότητες σχετικές με τη
φυσική ευεξία, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία,
επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών, λιανικό
εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, κλπ.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των
υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων η περίπτωση χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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.

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

57.000€
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ΔΡΑΣΗ L311- 7:

Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές της γεωργικής εκμετάλλευσης τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται με τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισμός).
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER.
Αναλυτική
περιγραφή:

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή βελτίωση/
επέκταση ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων παραγωγής σειράς τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με την
ταξινόμηση κατά ΚΑΔ 2008, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Η του
παρόντος.
Η επιχείρηση θα είναι ένας χώρος που εκτός του κύρια παραγωγικού του
τμήματος θα υπάρχει και τμήμα που θα έχει και επιδεικτικό χαρακτήρα, ο
οποίος θα έχει σαν στόχο την έκθεση των προϊόντων, την παρουσίαση και
προβολή των συγκεκριμένων επαγγελμάτων και του τρόπου παρασκευής των
προϊόντων με παραδοσιακές χειρονακτικές μεθόδους παραγωγής.
Ενδεικτικές επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν σε αυτό το πλαίσιο είναι
η παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά, αρτοποιία,
παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών
προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών, κλπ. με τη χρήση κατά
προτεραιότητα τοπικών προϊόντων μεταποίησης και ενσωμάτωσης της
τοπικής παράδοσης.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις
προδιαγραφές που καθορίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση
προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση
αναγκών, προϋποθέσεων και
δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών
στοιχείων και φιλλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε μεταποιητικές
επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β του παρόντος.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Μεταποιητικών Επιχειρήσεων στο Νομό
Θεσσαλονίκης, οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο
Παράρτημα Γ του παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών
επιχειρήσεων με στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
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Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι μέσω του συστήματος αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων θα δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη γυναικών και νέων.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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.

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

120.000€
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ΔΡΑΣΗ L312- 1 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το
μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του τοπικού προγράμματος LEADER.
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER.
Αναλυτική
περιγραφή:

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση ήδη
υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα
με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ 2008, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα
Η του παρόντος.
Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία
ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα
μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής-υφαντουργίας, ξύλινες
κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).
Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η τόνωση
της τοπικής οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του
προσφερόμενου προϊόντος, ως στοιχείο που ενισχύει έμμεσα την ταυτότητα
της περιοχής και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία
ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων, όπως είναι τα
προϊόντα υφαντουργίας, ξύλινων κατασκευών (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα
κουζίνας), γεωργικών-δασοκομικών μηχανημάτων, κεραμικών προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των
υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων η περίπτωση χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

730.000€
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ΔΡΑΣΗ L312-2 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το
μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του τοπικού προγράμματος LEADER.
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER.
Αναλυτική
περιγραφή:

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση ήδη
υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε
ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ 2008, η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Η του παρόντος. Απώτερος σκοπός είναι η
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η τόνωση της τοπικής οικονομίας με
ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, ως στοιχείο
που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι οι
δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων, δραστηριότητες σχετικές με τη
φυσική ευεξία, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία,
επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών, λιανικό
εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, κλπ.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των
υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων η περίπτωση χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

280.000€
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ΔΡΑΣΗ L312- 3 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το
μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του τοπικού προγράμματος LEADER.
Στη δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ και της δράσης L123α του Τοπικού Προγράμματος LEADER.
Αναλυτική
περιγραφή:

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση/
επέκταση ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων παραγωγής σειράς τοπικών
διατροφικών προϊόντων μετά την α’ μεταποίηση σε ενδεικτικούς κλάδους
σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ 2008, η οποία επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Η του παρόντος.
Η επιχείρηση θα είναι ένας χώρος που εκτός του κύρια παραγωγικού του
τμήματος θα υπάρχει και τμήμα που θα έχει και επιδεικτικό χαρακτήρα, ο
οποίος θα έχει σαν στόχο την έκθεση των προϊόντων, την παρουσίαση και
προβολή των συγκεκριμένων επαγγελμάτων και του τρόπου παρασκευής των
προϊόντων με παραδοσιακές χειρονακτικές μεθόδους παραγωγής.
Ενδεικτικά προϊόντα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η
παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά, αρτοποιία,
παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών
προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών, κλπ .
Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η τόνωση
της τοπικής οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του
προσφερόμενου προϊόντος, χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες. Ιδιαίτερα
επιδιώκεται η διαφοροποίηση της παραγωγής, η διασφάλιση της
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις
προδιαγραφές που καθορίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση
προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση
αναγκών, προϋποθέσεων και
δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών
στοιχείων και φιλλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε μεταποιητικές
επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β του παρόντος.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Μεταποιητικών Επιχειρήσεων στο Νομό
Θεσσαλονίκης, οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο
Παράρτημα Γ του παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών
επιχειρήσεων με στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
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διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι μέσω του συστήματος αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων θα δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη γυναικών και νέων.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

325.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

L311-5, L311-6, L311-7, L312-1, L312-2 και L312-3

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση
του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κλπ), στην περίπτωση που η χρήση τους
είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3%
του συνολικού κόστους
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ΔΡΑΣΗ L313- 1 :

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης)

Αναλυτική
περιγραφή:

Η Δράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέου ή τον εκσυγχρονισμό/επέκταση
δραστηριότητας υφιστάμενων κέντρων για την παροχή πληροφοριών στους
επισκέπτες για τα αξιοθέατα της περιοχής αλλά και για την υποδομή διαμονής,
εστίασης, αναψυχής, για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, κλπ.
Τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν σταθερά ως Δομές Πληροφόρησης, αλλά
περιστασιακά θα αναλαμβάνουν και ειδικές δράσεις για την διάδοση και διάχυση
των πληροφοριών, π.χ. δημοσιοποίηση μιας εκδήλωσης που πραγματοποιείται
στην περιοχή.
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση αρμόδιων φορέων για τη διαμόρφωση του χώρου
και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κέντρου.
Η λειτουργία των κέντρων προτείνεται να έχει συγκεκριμένη χωρική αναφορά.
Καθώς η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος είναι μεγάλη προτείνεται η
λειτουργία κέντρων ανά υποπεριοχή (λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, παράλια
Στρυμονικού Κόλπου).
Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν και εντός
περιοχών Natura 2000.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του τοπικού
προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου
που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή
εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα * : Φίλυρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Αγίου Βασιλείου,
Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Νικομηδινού, Στίβου, Περιστερώνα,
Λουτρών Βόλβης (οικισμός), Νέας Απολλωνίας, Μελισουργού, Απολλωνίας, Νέας
Μαδύτου, Μοδίου, Σταυρού, Άνω Σταυρού, Βρασνών, Ασπροβάλτας, Μικρής
Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Νυμφόπετρας, Προφήτη, Σχολαρίου, Ευαγελισμού,
Ανάληψης, Λαγκαδά**, Χρυσαυγής, Περιβολακίου, Λαγυνών, Καβαλαρίου,
Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Αγίου Αθανασίου, Γέφυρας, Βαθυλάκκου,
Προχώματος (οικισμός και αγρόκτημα), Κουφαλίων**, Χαλκηδόνας, Ελεούσας,
Παρθενίου, Άδενδρου, Βραχιάς, Ανατολικού, Λητής, Δρυμού, Μονολόφου (οικισμός
και αγρόκτημα), Μελισσοχωρίου, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

Δημόσια Δαπάνη
που
προκηρύσσεται:

40.000€

* Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L313-1

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου
του λογισμικού, καθώς και δαπάνες δημιουργίας βάσεων δεδομένων.
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ΔΡΑΣΗ L313- 2 :

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων

Αναλυτική
περιγραφή:

Η Δράση αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τοποθέτηση
πινακίδων για τη σήμανση μνημείων και αξιοθέατων, που θα τοποθετηθούν
σε κομβικά σημεία της περιοχής παρέμβασης (μετά από αναγκαίες
άδειες/εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες).
Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ενιαίο σύστημα σήμανσης
και πληροφόρησης για τα αξιοθέατα της περιοχής και για τα έργα που
εντάσσονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση
της αγροτικής κληρονομιάς», το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της
ταυτότητας της περιοχής και στην αναγνωρισιμότητα της.
Για το λόγο αυτό οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να ακολουθούν
υποχρεωτικά τους τύπους της σήμανσης που καθορίζονται από την
εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων,
μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης
των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος», η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν και εντός
περιοχών Natura 2000.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

50.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L313-2

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης.
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ΔΡΑΣΗ L313- 3 :

Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές αγροτικής υπαίθρου

Αναλυτική
περιγραφή:

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ανάπτυξη ενός δικτύου
ποδηλατοδρόμων με αξιοποίηση Επαρχιακών πεδινών οδών, αγροτικών
δρόμων και διασύνδεση με ειδικές διαδρομές σε περιοχές με ιδιαίτερη
οικολογική και αισθητική αξία. Τα είδη των ποδηλατοδρόμων που θα
κατασκευασθούν θα επιλεχθούν σύμφωνα με τις «Γενικές Οδηγίες για
Ποδηλατοδρόμους» του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Για την αποφυγή εκτεταμένων και κοστοβόρων κατασκευών και νέων
χαράξεων θα προτιμηθούν οι ποδηλατόδρομοι μικτού χαρακτήρα, δηλαδή
χρήση τμημάτων οδικών αξόνων όπου τα ποδήλατα θα συνυπάρχουν με
άλλα μέσα κυκλοφορίας.
Τα τμήματα των ποδηλατικών διαδρομών χωρίς επιφανειακή κάλυψη
ασφαλτοτάπητα θα χαρακτηριστούν ως διαδρομές περιπάτου – ποδηλάτου.
Τα τμήματα υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων δρόμων που θα επιλεγούν για
την ένταξή τους στις ποδηλατικές διαδρομές θα πρέπει να εμφανίζουν
χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο (70 έως 80 οχήματα ανά ώρα αιχμής) και
χαμηλές μέσες ταχύτητες κίνησης (<45 Km ανά ώρα).
Τα δε τμήματα μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων θα πρέπει να έχουν
κυκλοφοριακό φόρτο λιγότερο από 50 οχήματα ανά ώρα σε ώρες αιχμής και
ταχύτητες κίνησης μικρότερες από 30Km ανά ώρα.
Οι κλίσεις των οδικών τμημάτων θα πρέπει να κυμαίνονται στο 0 – 4% και
στις περιπτώσεις εμφάνισης μεγαλύτερης κλίσης η διαδρομή δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τα 0,5 Km μήκους.
Στην περίπτωση που επιλεγούν διαδρομές εντός περιοχών με σημαντικό
βαθμό προστασίας π.χ. Ζώνη Α2, τότε πριν το συγκεκριμένο τμήμα θα
πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα προειδοποίησης και ενημέρωσης για τον
μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ποδηλατών ανά ώρα (Προσδιορισμός
Φέρουσας Ικανότητας).
Επισημαίνεται ότι τα τμήματα του οδικού δικτύου που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ποδηλατόδρομοι, θα πρέπει να τεκμηριώνονται
στο πλαίσιο της τεχνικής μελέτης των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Επιπλέον, οι παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν και εντός
περιοχών Natura 2000.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

90.000€
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L313-3

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης διαδρομών.
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού (πινακίδες σήμανσης,
κατεύθυνσης, φωτισμός κ.λπ.).
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ΔΡΑΣΗ L313- 4 :

Αναλυτική
περιγραφή:

Δικαιούχοι:

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
των περιοχών
Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για την προβολή των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την προσέλκυση
επισκεπτών αλλά και πιθανών επενδυτών.
Η δράση αφορά στην προβολή και προώθηση της περιοχής καθώς και των
τοπικών προϊόντων της, εκτός της προβολής – προώθησης γεωργικών
προϊόντων η οποία δε χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα 4. Κατά
τον σχεδιασμό της στρατηγικής προβολής θα πρέπει να συνυπολογιστούν
και οι ιδιαιτερότητες του "αγροτουριστικού προϊόντος". Θα σχεδιαστεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους της
αγοράς, θα προβάλλονται ολοκληρωμένες και συνδυασμένες δραστηριότητες
και τέλος θα προβάλλονται κατάλληλα όλες οι προδιαγραφές ποιότητας που
χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο "αγροτουριστικό προϊόν".
Ενδεικτικά έργα αυτής της Δράσης:
 Σχεδιασμός και έκδοση υλικού προβολής της περιοχής (φωτογραφίες,
τουριστικός οδηγός, λεύκωμα, αφίσες, διαφημιστικά έντυπα,
ντοκιμαντέρ, CDs κ.λ.π.)
 Έκδοση εντύπων για τα τοπικά προϊόντα της περιοχής (μύδια, ρύζι,
κρασί, κλπ)
 Σχεδιασμός και έκδοση επενδυτικών οδηγών
 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 Συμμετοχή σε Εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πχ Philoxenia,
κλπ)
 Σχεδιασμός ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (web site) και προώθησή
του σε ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης
Το υλικό αυτό θα διατίθεται από τα Τοπικά Κέντρα Τουριστικής
Πληροφόρησης, από τα υφιστάμενα Κέντρα Πληροφόρησης, από δομές
σχετικών φορέων (πχ Συλλόγους, Συνεταιρισμούς Παραγωγών, Δήμους και
Δημοτικές Επιχειρήσεις), αλλά και ενισχυόμενες από το Πρόγραμμα
επιχειρήσεις, κυρίως αγροτικού τουρισμού.
Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν και εντός
περιοχών Natura 2000.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

100.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

35.000€
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L313-4

1. Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και δημιουργία
ντοκιμαντέρ.
2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, καθώς και σε τουριστικούς οδηγούς.
3. Αξιοποίηση του διαδικτύου.
4. Συμμετοχή σε αναγνωρισμένες θεματικές τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή άλλα σε κράτη
μέλη της Ε.Ε, όπως επίσης και σε ημερίδες-εκδηλώσεις κ.λπ. στην Ελλάδα και με ποσοστό
μέχρι 20% του συνολικού κόστους της πρότασης.
5. Διεξαγωγή ημερίδων - εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής.
6. Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.
7. Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού και ειδικού Τύπου.
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ΔΡΑΣΗ L313- 5 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης (ο εκσυγχρονισμός αφορά αύξηση
δυναμικότητας με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση)

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008.
Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους μέχρι το όριο που ορίζεται
στην ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και την τροποποίηση 3427/722/9-6-2010 (ΦΕΚ
894/Β/22-6-2010) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως
ισχύει κάθε φορά.
Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αυτή αφορά στη δημιουργία, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό
υποδομών διανυκτέρευσης υψηλής ποιότητας στην περιοχή παρέμβασης,
μικρής δυναμικότητας (μέχρι 40 κλίνες). Το στοιχείο της ποιότητας αφορά
τόσο στην κτιριακή υποδομή (αρχιτεκτονική, υλικά) και τον εξοπλισμό, όσο
και στη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό, οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν
υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την
εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές
επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων
εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε
τουριστικές επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του
παρόντος.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στο
πλαίσιο του πρωινού ή των γευμάτων, η δυνατότητα παρατήρησης ή
συμμετοχής στις δραστηριότητες του αγροτικού νοικοκυριού, η πληροφόρηση
για πιθανές δραστηριότητες ή περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή, κλπ.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Αγροτικού Τουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης,
οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ του
παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων με
στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές
τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-42009) και την τροποποίηση 3427/722/9-6-2010 (ΦΕΚ 894/Β/22-6-2010)
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
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σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

600.000€ έως 40 κλίνες

Περιοχή εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα *: Λαγκαδά **, Λουτρών Βόλβης, Άνω Σταυρού *** και
Βρασνών ***

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

610.000€

*

Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του
παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού
*** Ισχύει ο περιορισμός που θέτει η ΚΥΑ 2974/2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και η τροποποίηση
αυτής 3427/722/9-6-2010 (ΦΕΚ 894/Β/22-6-2010) για τις κατηγορίες των ενοικιαζόμενων
δωματίων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων 4 «κλειδιών», με
βάση τον οποίο δεν είναι δυνατή η ενίσχυσή τους σε απόσταση μικρότερη των 3 χλμ. από
την ακτή.
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ΔΡΑΣΗ L313- 6:

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008.

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αυτή αφορά στη δημιουργία, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό
χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια,
αθλητικές δραστηριότητες) στην περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και
σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της
τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος.
Για το λόγο αυτό, οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν
υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την
εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές
επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων
εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε
τουριστικές επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του
παρόντος.
Ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά γευμάτων που θα βασίζονται στις
τοπικές πρώτες ύλες ή στην τοπική γαστρονομία και τις συνταγές της
περιοχής, η προσφορά υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από άλλα
καταστήματα, όπως χρήση υλικών από βιολογικές καλλιέργειες ή ακόμη και
από την ίδια την εκμετάλλευση που διαχειρίζεται το αγροτικό νοικοκυριό, η
πληροφόρηση για πιθανές δραστηριότητες ή περιήγηση στην ευρύτερη
περιοχή, η αγορά τοπικών προϊόντων, κλπ.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Αγροτικού Τουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης,
οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ του
παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων με
στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
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Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα * : Φίλυρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Αγίου
Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Νικομηδινού, Στίβου,
Περιστερώνα, Λουτρών Βόλβης (οικισμός), Νέας Απολλωνίας, Μελισουργού,
Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου, Μοδίου, Σταυρού, Άνω Σταυρού, Βρασνών,
Ασπροβάλτας, Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Νυμφόπετρας, Προφήτη,
Σχολαρίου, Ευαγελισμού, Ανάληψης, Λαγκαδά**, Χρυσαυγής, Περιβολακίου,
Λαγυνών, Καβαλαρίου, Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Αγίου Αθανασίου,
Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος (οικισμός και αγρόκτημα), Κουφαλίων**,
Χαλκηδόνας, Ελεούσας, Παρθενίου, Άδενδρου, Βραχιάς, Ανατολικού, Λητής,
Δρυμού, Μονολόφου (οικισμός και αγρόκτημα), Μελισσοχωρίου,
Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

730.000€

* Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού
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ΔΡΑΣΗ L313- 7:

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης,
πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008.

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αυτή αφορά στην ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό γραφείων
οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού στην
περιοχή παρέμβασης, με σκοπό την οργάνωση πακέτων παρεχόμενων
υπηρεσιών αγροτικού τουρισμού, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και την
προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών θα μπορούσαν να αφορούν: α)
την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες, τουρίστες και πράκτορες
σχετικά με την πληρότητα και την ποιότητα των καταλυμάτων της περιοχής,
τους διαθέσιμους χώρους εστίασης, τις εναλλακτικές τουριστικές
δραστηριότητες, τις ενδιαφέρουσες διαδρομές, τα αξιόλογα μνημεία, κλπ, β)
την προσφορά τουριστικών πακέτων με διαφορετική τιμολόγηση για
επίσκεψη σε επιχειρήσεις του Δικτύου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων, γ) τη
διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών και περιηγήσεων, εκθέσεων τοπικών
προϊόντων, κλπ, δ) τη δημιουργία πύλης στο διαδίκτυο, στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα, με τη δυνατότητα επικοινωνίας, κράτησης, κ.α. και ε) τη
δημιουργία έντυπου (π.χ. αφίσες, φυλλάδια, χάρτης) και ηλεκτρονικού υλικού
(π.χ cd), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που θα αναφέρονται σε
τουριστικές διαδρομές στην περιοχή και στις δυνατότητες που έχει ένας
επισκέπτης για μονοήμερη ή πολυήμερη εκδρομή.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Αγροτικού Τουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης,
οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ του
παρόντος.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€
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Περιοχή εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα * : Φίλυρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Αγίου
Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Νικομηδινού, Στίβου,
Περιστερώνα, Λουτρών Βόλβης (οικισμός), Νέας Απολλωνίας, Μελισουργού,
Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου, Μοδίου, Σταυρού, Άνω Σταυρού, Βρασνών,
Ασπροβάλτας, Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Νυμφόπετρας, Προφήτη,
Σχολαρίου, Ευαγελισμού, Ανάληψης, Λαγκαδά**, Χρυσαυγής, Περιβολακίου,
Λαγυνών, Καβαλαρίου, Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Αγίου Αθανασίου,
Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος (οικισμός και αγρόκτημα), Κουφαλίων**,
Χαλκηδόνας, Ελεούσας, Παρθενίου, Άδενδρου, Βραχιάς, Ανατολικού, Λητής,
Δρυμού, Μονολόφου (οικισμός και αγρόκτημα), Μελισσοχωρίου,
Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

60.000€

* Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού
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ΔΡΑΣΗ L313- 8:

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ)800/2008.

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αυτή αφορά στην ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στην
περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αφορούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, με
σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος.
Τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται οι εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού,
όπως δραστηριότητες ιππασίας, ποδηλασίας, πεζοπορίας, τοξοβολίας,
σκοποβολής, αιωροπτερισμού και θερμαλισμού, οι χώροι αθλοπαιδιών, οι
χώροι γευσιγνωσίας και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (π.χ.
χειροτεχνία, αγγειοπλαστική, κλπ), οι οποίες μόνες τους ή συνδυασμένες
μεταξύ τους μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες ελκυστικό τουριστικό
πακέτο.
Επισημαίνεται ότι στη δράση αυτή δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που
αποτελούν αντικείμενο των δράσεων L311-1, L311-2, L313-5, L313-6, L313-7
και L313-8.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις
προδιαγραφές που καθορίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση
προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών,
προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές επιχειρήσεις», η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ο βαθμός εναρμόνισης τους με τα
πορίσματα της ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνης σ’ ότι αφορά στην εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Οι επενδυτές θα αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Αγροτικού Τουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης,
οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ του
παρόντος καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων με
στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον
τίτλο του Τοπικού Προγράμματος «Γεύση ζωής από τα χωριά της
Θεσσαλονίκης», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που
καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών
σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού
Προγράμματος», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
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θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Τοπικά Διαμερίσματα * : Φίλυρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Αγίου
Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Νικομηδινού, Στίβου,
Περιστερώνα, Λουτρών Βόλβης (οικισμός), Νέας Απολλωνίας, Μελισουργού,
Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου, Μοδίου, Σταυρού, Άνω Σταυρού, Βρασνών,
Ασπροβάλτας, Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Νυμφόπετρας, Προφήτη,
Σχολαρίου, Ευαγελισμού, Ανάληψης, Λαγκαδά**, Χρυσαυγής, Περιβολακίου,
Λαγυνών, Καβαλαρίου, Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Αγίου Αθανασίου,
Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος (οικισμός και αγρόκτημα), Κουφαλίων**,
Χαλκηδόνας, Ελεούσας, Παρθενίου, Άδενδρου, Βραχιάς, Ανατολικού, Λητής,
Δρυμού, Μονολόφου (οικισμός και αγρόκτημα), Μελισσοχωρίου,
Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

345.000€

* Η περιοχή εφαρμογής καθορίζεται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Μελέτη Χωροθέτησης
Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των
Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος
** Εκτός ορίων οικισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣEΩΝ:

L313-5, L313-6, L313-7 και L313-8

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο
για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά
αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.
5. Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη
μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.
6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
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7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση
των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.
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ΔΡΑΣΗ L321- 1 :

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα,
έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

Αναλυτική
περιγραφή:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν στη
συμπλήρωση υφιστάμενων βασικών υποδομών μικρής κλίμακας σε
συγκεκριμένα σημεία στην προτεινόμενη περιοχή, στην κατεύθυνση της
βελτίωσης των όρων αξιοποίησης της γεωργικής γης, της βελτιστοποίησης
της διαχείρισης των υδατικών & εδαφικών πόρων, ιδιαίτερα σε περιοχές υπό
καθεστώς προστασίας και της ασφαλούς και ευχερούς πρόσβασης στις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόμενες δημόσιες υποδομές θα αφορούν στην
εκτέλεση μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων διαχείρισης υδατικών
πόρων, όπως:
 βελτίωση - επέκταση - εκσυγχρονισμός λειτουργίας μικρών αρδευτικών,
 βελτίωση - επέκταση - εκσυγχρονισμός στραγγιστικών δικτύων,
 έργα καλλιέργειας & βελτίωσης θέσεων υδρομάστευσης
 ενσωμάτωση & αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε υφιστάμενα
αρδευτικά δίκτυα,
 μικρά έργα διευθέτησης ρεμάτων,
 μικρά τεχνικά & φυτοτεχνικά έργα σταθεροποίησης - στήριξης γαιών
 εκτέλεση επίσης μικρών έργων βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας και της
πρόσβασης στις σημαντικότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις της
περιοχής.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

ΟΤΑ α’ βαθμού

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

500.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή εφαρμογής

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

410.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L321-1

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής.
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού.
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ΔΡΑΣΗ L321- 3 :

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

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αφορά την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων για την βελτίωση των
οργανωτικών μέσων για την διοργάνωση τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων
που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά
αγροτικά προϊόντα αλλά και με την παράδοση του τόπου.
Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα ενίσχυσης για την κατασκευή χώρων
εκθετηρίων, διαμόρφωσης χώρων εκδηλώσεων (χωρίσματα, προσθήκες,
φωτισμοί κ.ο.κ.), τη δημιουργία και καταχώρηση διαφημίσεων για την
εκδήλωση, τη σύνθεση-παραγωγή-διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης και
προβολής των εκδηλώσεων, τη μίσθωση χώρων και εξοπλισμού για την
οργάνωση των εκδηλώσεων, την παραγωγή εκθεσιακού υλικού, την
ενοικίαση οπτικοακουστικών μηχανημάτων, τη συμμετοχή παραδοσιακών
μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων και την κατασκευή - αγορά
παραδοσιακών στολών και οργάνων.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

30.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή εφαρμογής

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

80.000€
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L321-3

1. Εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.).
2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.
4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί,
περίπτερα προβολής και πληροφόρησης κ.λπ.).
5. Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video,
οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ.).
6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.).
7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με
στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.
8. Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και θεατρικών
συγκροτημάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.),
εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των
δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
9. Δαπάνες για την κατασκευή - αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή - αγορά
παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.
10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ,
fax, έπιπλα γραφείου - βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό
του) στην περιοχή παρέμβασης του υπομέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10%
του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
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ΔΡΑΣΗ L323- 1 :

Διατήρηση, 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

Αναλυτική
περιγραφή:

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση περιοχών φυσικού κάλλους και τοπίων, κατά προτεραιότητα
σε περιοχές προστασίας της φύσης (π.χ. Natura 2000) και περιλαμβάνει
έργα που αφορούν στην περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών
οικολογικού ενδιαφέροντος (εργασίες φύτευσης, καθαρισμού κ.α.).
Στη δράση αυτή μπορούν να συμπεριληφθούν οι παρακάτω επιμέρους
εργασίες:
 Προσδιορισμός φυτοκομικών έργων βελτίωσης.
 Εγκατάσταση φυσικών φρακτών με κατάλληλα είδη θάμνων.
 Κατασκευή ειδικών παρατηρητηρίων από ξύλο ή πέτρα για πρόληψη
πυρκαγιών, εκπαίδευση ή ψυχαγωγία επισκεπτών, στα πλαίσια της
ανάπτυξης οικοτουρισμού.
 Διαμόρφωση θέσεων θέας.
 Έργα βελτίωσης, σήμανσης και οριοθέτησης σημαντικών διαδρομών
πρόσβασης / μονοπατιών με σκοπό την κατεύθυνση & ενημέρωση του
περιηγητή για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
 Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης με σκοπό τον προσανατολισμό των
επισκεπτών ή την παροχή συγκεκριμένης πληροφορίας (π.χ. ώρες
πεζοπορίας).
 Τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους από
τοπικά φαινόμενα διάβρωσης - ολίσθησης.
 Ενέργειες
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης,
ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων – στόχων.
Ειδικά σ’ ότι αφορά τις παρεμβάσεις της σήμανσης, αυτές θα πρέπει να
ακολουθούν υποχρεωτικά τους τύπους της σήμανσης που καθορίζονται από
την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων,
μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης
των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος», η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίηκησης,
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντιστοίχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€
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Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή εφαρμογής

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

180.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L323-1

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες για εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών, θέσεων θέας - παρατήρησης
και χώρων δασικής αναψυχής, φυτοτεχνικές εργασίες.
3. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου (όπως πινακίδες,
εξοπλισμός παρατήρησης, εξοπλισμός δασικής αναψυχής)
4. Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών, δαπάνες
σχεδιασμού και αναπαραγωγής ενημερωτικού - εκπαιδευτικού - πληροφοριακού υλικού,
δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης,
καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δαπάνες μίσθωσης χώρου για την
πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, δαπάνες μίσθωσης εποπτικού υλικού,
εξοπλισμού για τις ανάγκες εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης (μικροφωνικές
εγκαταστάσεις, προβολείς, video κ.λπ.).
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ΔΡΑΣΗ L323- 2β :

Διατήρηση, 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
(μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση αφορά στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής
που συνδέεται με την αγροτική κληρονομιά, μέσω της αποκατάστασης και
ανάδειξης αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της, όπως γεφυριών, μύλων
πατητηριών, βρύσεων, κλπ.
Οι ενέργειες ανάδειξης μπορεί να περιλαμβάνουν:
 Έργα περιβάλλοντος χώρου
 Τεχνικά έργα συντήρησης – αναστήλωσης δομικών στοιχείων
 Έργα φωτισμού
 Σήμανση – πληροφόρηση επισκεπτών.
Η δράση δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας
Υπουργείου Πολιτισμού. Επιπλέον, για τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο
της δράσης θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
 να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά,
 να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που
συνεισφέρουν στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του
τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
 να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων.
 να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα,
 να μη χρησιμοποιούνται/χρησιμοποιηθούν ως κατοικία.
Ειδικά σ’ ότι αφορά τις παρεμβάσεις της σήμανσης, αυτές θα πρέπει να
ακολουθούν υποχρεωτικά τους τύπους της σήμανσης που καθορίζονται από
την εμπειρογνωμοσύνη: «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων,
μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης
των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος», η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίηκησης,
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντιστοίχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και φυσικά και
νομικά πρόσωπα.

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

100.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή εφαρμογής

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

100.000€
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L323-2β

1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την
εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξη των
κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες
αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές
μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης - προστασίας
όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ.
2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το
οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης
μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά
αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας – ενίσχυση φέροντα
οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών
κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών
αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες για την αποκατάσταση των
εσωτερικών χώρων των κτιρίων και συγκεκριμένα αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών
επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση
ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
3. Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας και
αποκατάστασης - συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας και εγκατάστασης
του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβίωση της παραδοσιακής
παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης.
Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για θέρμανση κλιματισμό.
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ΔΡΑΣΗ L323- 4 :

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε
μουσεία –συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά

Αναλυτική
περιγραφή:

Η δράση περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε
υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια
αντικειμένων που σχετίζονται με την πλούσια λαογραφική / αγροτική /
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
Στόχος είναι η βελτίωση υφιστάμενων χώρων κατάλληλων να στεγάσουν με
επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο οργανωμένο υλικό και αντικείμενα σχετικά
με την λαογραφική, αγροτική (σε σχέση με τα προϊόντα της περιοχής και τις
διαδικασίες παραγωγής) και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
Στις ενισχυόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνεται και αποκατάσταση και
αναπαράσταση αγροτικών σπιτιών χρησιμοποιώντας την τυπολογία, τα
υλικά και τον τρόπο κατασκευής των σπιτιών της περιοχής.
Στη δράση μπορούν να συμπεριληφθούν έργα για την βελτίωση υφιστάμενου
κτιρίου, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (οικοσυσκευών,
εργαλείων κ.α.), καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι:

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίηκησης,
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντιστοίχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

Επιχορήγηση:

100%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή εφαρμογής

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

160.000€
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L323-4

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις μεδίκτυα
κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
4. Δαπάνες προμήθειας καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και
εγκατάστασης.
5. Δαπάνες προμήθειας λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ L123α
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση
κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών
δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα
κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την
προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες
της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ μη ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ L312- 5 :

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

Η Δράση περιγράφεται στη συνέχεια αναλυτικά, παρά το γεγονός ότι δε προκηρύσσεται στην
παρούσα φάση, καθώς οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις δράσεις L123α, L311-1, L311-2,
L311-3, L311-4, L311-7, L312-3, L313-5, L313-6 και L313-8 θα πρέπει να συμμετάσχουν σε δίκτυο
ομοειδών επιχειρήσεων που θα μπορούσε να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση
σχεδίων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.
Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το
μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Τοπικού Προγράμματος
Για τη δράση L312-5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της
απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου, με πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις.
Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου αν
αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης
του τοπικού προγράμματος σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εμπίπτουν
στον Άξονα 4.
Σε περίπτωση που ο φορέας του δικτύου είναι υπό σύσταση, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης με την ΟΤΔ, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
σύσταση διακριτού νομικού προσώπου.
Αναλυτική
περιγραφή:

Μέσω της Κ.Π. LEADER+, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δικτύωση
ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων», στην περιοχή παρέμβασης
του Ν. Θεσσαλονίκης συστήθηκε το «Δίκτυο Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού
Θεσσαλονίκης» και το «Δίκτυο Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης». Στα δίκτυα, συμμετέχουν επιχειρήσεις του προγράμματος
LEADER+ καθώς και όσες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και τηρούσαν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις (συμμετοχή στο αντίστοιχο Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας). Μετά τη σύσταση και την απόκτηση νομικής μορφής, τα δίκτυα
ανέλαβαν την υλοποίηση κοινών δράσεων μέσω των οποίων ανέπτυξαν
επιχειρηματικές συνέργιες που έδρασαν πολλαπλασιαστικά στα
αποτελέσματα των ΜΜΕ και πέτυχαν κάτι που αυτόνομα θα ήταν αδύνατον
να πετύχουν.
Με την παρούσα δράση, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης και
ενδυνάμωσης των υφιστάμενων δικτύων της περιοχής παρέμβασης,
γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων και
συνακόλουθα πακέτων προσφοράς (υπηρεσιών και προϊόντων). Με στόχο:
 την ολοκλήρωση του εγχειρήματος που ξεκίνησε την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο (δημιουργία κρίσιμης μάζας προϊόντων,
υπηρεσιών και επιχειρήσεων)
 την ενίσχυση της καινοτομίας του παραγωγικού συστήματος (με βάση
τα πορίσματα των εμπειρογνωμοσύνων, για την εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων στις επιχειρήσεις)
 τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών (με βάση τα πορίσματα των εμπειρογνωμοσύνων, για τις
πρόσθετες κοινές προδιαγραφές ποιότητας των παραγόμενων
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προϊόντων και υπηρεσιών)
Επιπλέον, δίνεται και η δυνατότητα δημιουργίας νέων επιχειρηματικών
δικτύων ομοειδών επιχειρήσεων, με τη σύσταση ενός κοινού φορέα,
προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν κοινές δράσεις
εξειδικευμένου χαρακτήρα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
προβλημάτων τους και τη δημιουργία κοινού προσανατολισμού .
Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η αύξηση της εξωστρέφειας και
ελκυστικότητας της περιοχής μέσω μιας σειράς ενεργειών με ιδιαίτερη
έμφαση στην οργάνωση της προώθησης-προβολής των παραγόμενων
προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην καινοτόμο
προσέγγιση αυτής, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και «έξυπνες
πρακτικές».
Οι επενδύσεις που θα συμμετέχουν θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά
υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την
εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές
επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων
εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε
τουριστικές επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε του
παρόντος καθώς και από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση
προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση
αναγκών, προϋποθέσεων και
δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών
στοιχείων και φιλλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε μεταποιητικές
επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δράσης του
τοπικού προγράμματος θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι:

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

Επιχορήγηση:

50%

Ανώτατο ύψος
επένδυσης:

300.000€ ή 100.000€ σε περίπτωση που στο έργο δεν προβλέπονται
ενέργειες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η περιοχή παρέμβασης

Δημόσια Δαπάνη
που προκηρύσσεται:

120.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

L312-5

1. Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων - μελών
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός και
λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.
3. Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών,
εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, αυτοκίνητα
μεταφοράς α' ύλης κ.λπ.
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4. Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων
των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού
του έργου.
5. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση
του διαδικτύου, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των μελών του.
6. Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών.
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