Περίληψη Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα
(1η Πρόσκληση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020)

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»
(πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)
του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020
στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος
«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας»
της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.)

ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΤΑ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER
(ΤΑΠΤοΚ –Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014 – 2020) για Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας η Ομάδα Τοπικής Δράσης
(Ο.Τ.Δ.) «Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους,
δυνητικούς δικαιούχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Η περιοχή παρέμβασης του

Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από ολόκληρη την

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (εξαιρούνται τα αστικά κέντρα Λιβαδειάς και Θήβας – εντός
σχεδίου περιοχές).
Δυνητικοί Δικαιούχοι δύναται να είναι :
α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
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Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα
Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο
στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.
β. το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την

ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει

συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού
προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω
φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι.
γ.

εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή
εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό
Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

και οι οποίοι με την παρούσα 1η Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2
του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις, Υπό –
δράσεις :
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19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ίδρυση, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικά προϊόντα. Πρόκειται για
τους τομείς:

19.2.2.2

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

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013
40%

Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013
(Παράρτημα ΙΙ)

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή
σιγαρίλος
 Ζυθοποιία
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη,
πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιιπά προϊόντα)
 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 Μονάδες πυρηναιλουργείων
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από
οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και
διατροφής
 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και
συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και
συμπυκνωμάτων αυτής
 Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και
υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών
διατροφής
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 Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών
κλωστικών ινών (κλωστική κάναβη, λινάρι)
Δικαιούχοι : Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές,
επιχειρήσεις)

19.2.2.3

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

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

Ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται: ιδρύσεις καταλυμάτων,
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, χώρων εστίασης,
αναψυχής κλπ. σε συγκεκριμένες περιοχές: ΔΚ
Λεβαδέων (Ανάληψη, Άνω Σούρπη, Ελικώνας,
Περαχώριο, Σταθμός, Τζιμαίικα, Τσουκαλάδες), ΤΚ
Δαυλείας, ΔΚ Αγίου Γεωργίου, ΤΚ Αγίας Άννας, ΤΚ
Αγίας Τριάδος, ΤΚ Κορωνείας, ΔΚ Κυριακίου, ΤΚ
Χαιρωνείας, ΔΚ Αλιάρτου ΤΚ Ευαγγελιστρίας, ΤΚ
Θεσπιών, ΤΚ Άσκρης, ΤΚ Λεονταρίου, ΤΚ
Μαυρομματίου, ΤΚ Νεοχωρίου Θεσπιών, ΔΚ Διστόμου,
ΤΚ Στειρίου, ΔΚ Αντικύρας,ΤΚ Δομβραίνης, ΤΚ Ελλοπίας,
ΤΚ Θίσβης, ΤΚ Ξηρονομής, ΤΚ Χώστια , ΤΚ Πλαταιών, ΔΚ
Ορχομενού, ΤΚ Ακραιφνίου, ΤΚ Κάστρου, ΔΚ
Σχηματαρίου, ΤΚ Πύλης, ΤΚ Δάφνης, ΤΚ Σκούρτων, ΤΚ
Στεφάνης καθώς και οι εκσυγχρονισμοί τουριστικών
επιχειρήσεων στο σύνολο της Περιοχής Εφαρμογής του
Τοπικού Προγράμματος.
Δικαιούχοι : Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές,
επιχειρήσεις)
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19.2.2.4

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

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

Ίδρυση επιχειρήσεων από νέους μέχρι 35 ετών σε
τομείς: α) Τροφίμων με μονάδες παραγωγής ειδών
μετά την 1η μεταποίηση και εμπορίου του τομέα των
τροφίμων (μονάδες παραγωγής προϊόντων διατροφής
όπως ζυμαρικών, αρτοποιίας – νωπών ειδών
ζαχαροπλαστικής, γλυκών, μαρμελάδων, γλυκών
κουταλιού, κλπ). Περιλαμβάνονται και περιπτώσεις
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου
υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης
και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών
των καταστημάτων όπως γαλακτοπωλεία,
ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία. β) εμπορίου.
Περιλαμβάνει η ίδρυση παντοπωλείων. Ίδρυση
επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα όπως :
βιοτεχνικές μονάδες (στον κλάδο ξύλου και επίπλων,
των μετάλλων, του κοσμήματος, των ειδών ένδυσης
κλπ), μονάδες παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,
χειροτεχνίας Ίδρυση επιχειρήσεων στον τομέα του
εμπορίου
Καθώς και πράξεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου ανεξαρτήτου ηλικία
Δικαιούχοι : Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές,
επιχειρήσεις)
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19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή
εφαρμογής

19.2.2.5

19.2.3.1

19.2.3.3

19.2.3.4

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης,
εμπορίας και/ή ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με
σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, βελτίωση, επέκταση
επιχειρήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών για την
κοινωνική εξυπηρέτηση. σε συγκεκριμένες περιοχές: :
εκτός σχεδίου περιοχές των αστικών κέντρων
Λιβαδειάς και Θήβας καθώς και Δ.Κ Ορχομενού και Δ.Κ
Αλιάρτου

Δικαιούχοι : Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές,
επιχειρήσεις)

ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
40%

Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013,
(παράρτημα ΙΙ)

Δικαιούχοι : Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές,
επιχειρήσεις) και Φυσικά πρόσωπα
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // Κρήτη, Δυτική
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα

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

45%

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,

45%

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014 (άρθρο 14)
Δικαιούχοι : Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές,
επιχειρήσεις) και Φυσικά πρόσωπα
Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014 (άρθρο 14)

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // Κρήτη, Δυτική
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα
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παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών
παραγόντων

19.2.3.5

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

19.2.7.2

Ανάπτυξη νέων προϊόντων,
πρακτικών, διεργασιών και
τεχνολογιών στον τομέα των
τροφίμων και της δασοπονίας

19.2.7.3

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

Δικαιούχοι : Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές,
επιχειρήσεις) και Φυσικά πρόσωπα

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // Κρήτη, Δυτική
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα
45%

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014 ( άρθρο 14)
Δικαιούχοι : Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές,
επιχειρήσεις) και Φυσικά πρόσωπα

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ.

Δικαιούχοι : Υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις,
συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα

65%
Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013
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19.2.7.5

Διαφοροποίηση των γεωργικών
δραστηριοτήτων σε
δραστηριότητες που αφορούν την
εκπαίδευση σχετικά με το
περιβάλλον και τη διατροφή

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

19.2.7.7

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία
μεταξύ φορέων της αλυσίδας
εφοδιασμού για τη δημιουργία,
την ανάπτυξη και την προώθηση
βραχέων αλυσίδων και τοπικών
αγορών

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013
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Περεταίρω πληροφορίες για τις δράσεις – υποδράσεις, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες,
τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής – επιχορήγησης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
επιλογής των προτεινόμενων πράξεων, τα υποδείγματα φακέλων υποψηφιότητας και τα σχετικά
δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, περιγράφονται στην αναλυτική 1η
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα
παραρτήματα

αυτής

όπως

έχουν

αναρτηθεί

στην

καθώς και στα

ιστοσελίδα

της

ΟΤΔ

http://www.elikonas.gr/index.php
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr)
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική
υποβολή.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 20-03-2019 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 20-06-2019 και ώρα 15:00

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται
στην Ο.Τ.Δ. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ, στη διεύθυνση :
Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ. : 32131
εντός 10 ημερολογιακών ημερών και ως τις 14:00 από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κυρία Κοντελέ Βαρβάρα και η κυρία
Καρβούνη Παρασκευή τηλέφωνο 2261080661, e-mail: elikona1@otenet.gr.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης
Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

