L311 – Διαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δλδεηθηηθέο δξάζεηο:
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη
γεπζηγλσζίαο)
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ (ζε
ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΤΑΚΟΓ, φπσο απηνί
αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ).
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
(ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΤΑΚΟΓ, φπσο απηνί
αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ).
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε
Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο
(όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό ηελ ίδηα
θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ.
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνί) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000€ και έυρ 40
κλίνερ. Τα φξηα απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηε δξάζε: «Δπηζθέςηκα αγξνθηήκαηα» ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε παξέκβαζε πεξηιακβάλεη θαη ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο. Όζνλ
αθνξά ζηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα, ε ειάρηζηε απαηηνχκελε έθηαζε δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 ζηπεμμάηυν. Σεκεηψλεηαη, φηη νη παξεκβάζεηο
εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο δχλαηαη λα αθνξνχλ είηε πνηνηηθή
αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Γηα ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο (ηδξχζεηο,
επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί), ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 300.000€.
Δικαιούσοι: θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γευπγική
εκμεηάλλεςζη καηά κύπια ή μεπική απαζσόληζη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο.
Λειηοςπγικέρ μοπθέρ και ηάξειρ ςποδομών διανςκηέπεςζηρ πος επιδοηούνηαι:
Μεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ
θαηαιχκαηα.

ή

δηαηεξεηέσλ

Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ:

θηηζκάησλ

ζε

ηνπξηζηηθά

Πξφθεηηαη γηα κνξθή μελνδνρείνπ πνπ πεξηιακβάλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
ππνδνρήο, παξακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πειαηψλ, ππλνδσκάηηα,
ινπηξά θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Διάρηζηε δπλακηθφηεηα 10 δσκάηηα, 20
θιίλεο Μέγηζηε δπλακηθφηεηα: 40 θιίλεο.
Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ:
Πξφθεηηαη γηα μελνδνρεία, πνπ δηαζέηνπλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο
θαη παξακνλήο πειαηψλ, βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη πεξηιακβάλνπλ
δηακεξίζκαηα ελφο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ θχξησλ ρψξσλ κε πιήξεο ινπηξφ
θαη κηθξφ καγεηξείν. Διάρηζηε δπλακηθφηεηα : 20 θιίλεο. Μέγηζηε
δπλακηθφηεηα: 40 θιίλεο.
Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 4 «θιεηδηψλ», ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ
Διάρηζηε δπλακηθφηεηα: 5 δσκάηηα, 10 θιίλεο.
Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα 4 «θιεηδηψλ» ζε ζπγθξφηεκα κέρξη
20 δσκαηίσλ
Διάρηζηε δπλακηθφηεηα: 5 δσκάηηα, 10 θιίλεο.
Τνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο:
Οη Τνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο θαηνηθίεο είλαη κεκνλσκέλεο ή ζε ζεηξά ή ζε
ζπγθξφηεκα κνλψξνθεο ή δηψξνθεο κνλνθαηνηθίεο πνπ έρνπλ απηνηέιεηα
ιεηηνπξγίαο, αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πξνζπέιαζε ε θάζε κία θαη ηδησηηθφηεηα.
Η ίδξπζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 530992/87 (ΦΔΚ 557/Β’/87) απφθαζε ηνπ
ΔΟΤ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Διάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο θαηνηθηψλ 2.
Διάρηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο θιηλψλ 10. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα
ηα λεζηά ηα νπνία έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη 1500 θαηνίθνπο.
Τνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο Γ΄ Τάμεο θαη άλσ.

Πεπιοπιζμοί:
Σε νηθφπεδα ή γήπεδα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 3 km απφ ηηο αθηέο δελ
επηδνηείηαη ε ίδξπζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ
δηακεξηζκάησλ.

Πεπιοπιζμοί πος αθοπούν ηιρ ιδπύζειρ, επεκηάζειρ, εκζςγσπονιζμοί σώπυν
εζηίαζηρ και ανατςσήρ:
Δπηδνηείηαη κφλν ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο εζηηαηνξίσλ
θιαζζηθνχ ηχπνπ (Πψιεζε γεπκάησλ πξνο επηηφπηα θαηαλάισζε κε πψιεζε
πνηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα γεχκαηα, Κσδηθφο ΣΤΑΚΟΓ 553.1), ηα
παξαδνζηαθά θαθελεία (Κσδηθφο ΣΤΑΚΟΓ 554.2) θαη νη επηρεηξήζεηο
ηξνθνδνζίαο κε ηξφθηκα (θέηεξηλγθ) - Κσδηθφο ΣΤΑΚΟΓ 555.2.

Δεν επιδοηείηαι ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο αηζνπζψλ
δεμηψζεσλ, εζηηαηνξίσλ απηνεμππεξέηεζεο, ηαρείαο εμππεξέηεζεο (θαζη –
θνπλη), εζηηαηνξίσλ πνπ πσινχλ κεξίδεο θαγεηνχ ζε παθέηα, θαηαζηήκαηα
πνπ πσινχλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θιπ, πηηζαξίεο, ςεηνπσιεία (Κσδηθφο
ΣΤΑΚΟΓ 553.1).
Δεν επιδοηείηαι ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο δαραξνπιαζηείσλ
(Κσδηθφο ΣΤΑΚΟΓ 553.2).
Δεν επιδοηείηαι ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κπαξ, ζλαθ - κπαξ,
λπρηεξηλψλ θέληξσλ, λάηη – θιακπ, κππξαξίεο, πακπ (Κσδηθφο ΣΤΑΚΟΓ
554.1).
Δεν επιδοηείηαι ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο θαθελείσλ εθηφο
ησλ παξαδνζηαθψλ (Κσδηθφο ΣΤΑΚΟΓ 554.2).
Δεν επιδοηείηαι ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο θαληίλσλ (Κσδηθφο
ΣΤΑΚΟΓ 555.1).

L312 – Σηήπιξη ηηρ δημιοςπγίαρ και ανάπηςξηρ πολύ μικπών επισειπήζευν
Δλδεηθηηθέο δξάζεηο:
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ (ζε
ελδεηθηηθνχο θιάδνπο ζχκθσλα κε ηαμηλφκεζε ΣΤΑΚΟΓ, φπσο απηνί
αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ)
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΤΑΚΟΓ, φπσο
απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ).
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε
ηαμηλφκεζε ΣΤΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ
θαιππηφκελσλ ηνκέσλ).
Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ
ελέξγεηαο (όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό
ηελ ίδηα θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ
επηρεηξήζεωλ.
Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
Ύτορ επένδςζηρ: έσο 300.000 € ζπλνιηθφ θφζηνο
Δικαιούσοι: θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311,
πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε
ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008, εθηφο απηψλ
πνπ εληζρχνληαη απφ ηα ππνκέηξα L123 θαη L313 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ.
Δηδηθφηεξα, γηα ηε δξάζε ηεο δηθηχσζεο νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο

απαηηνχκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ, κε πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ αλ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 5
επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα 4. (εάλ ην δίθηπν ησλ επηρεηξήζεσλ δελ πξνβιέπεη ελέξγεηεο
γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ην χςνο
ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη έσο 100.000 €).

L313 – Ενθάππςνζη ηοςπιζηικών δπαζηηπιοηήηυν
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο
Ιδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί γξαθείσλ νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη
πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη
γεπζηγλσζίαο)
Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ
ελέξγεηαο (όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό
ηελ ίδηα θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ
επηρεηξήζεωλ.
Οη παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνξνχλ πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ. (ΔΚ)
800/2008.
Γηα ηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί), ην ζπλνιηθφ θφζηνο
ζα αλέξρεηαη έσο 600.000€ και έυρ 40 κλίνερ.
Γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ, παξεκβάζεηο
δεκνζίνπ ραξαθηήξα) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 300.000€.
Δικαιούσοι:
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ
δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008.
*ΠΡΟΟΧΗ: Ιζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη
«Δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεωξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο»

ζηε

δξάζε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
Κυδικόρ
ΣΤΑΚΟΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

153.3

Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά

158.1

Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

158.2

Παξαγσγή θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

158.4

Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ

158.5

Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

158.6

Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ

158.9

Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. (κε αλαγξαθφκελεο θαηεγνξίαο)

159.1

Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ

172

Υθαληήξηα

175.1

Ταπεηνπξγία

182.1

Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο

192.0

Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο

201.0

Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ

203.0

Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή

205.2

Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθή

212.1

Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί θαη ραξηφλη.

241.4

Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (παξαγσγή μπιάλζξαθα)

245.1

Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο

246.3

Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ

261.3

Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ

262.1

Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ

262.5

Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ

286.1

Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο

286.2

Καηαζθεπή εξγαιείσλ

293.9

Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ

361.1

Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ

361.2

Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα

361.3

Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο

361.4

Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ

362.9

Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

363.0

Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ

521.2

Παληνπσιεία

522.5

Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ

525.5

Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο

528.1

Δπηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ

923.1

Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία

923.2

Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

923.3

Υπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο

930.1

Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ

930.2

Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ

930.4

Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία

