ΑΞΟΝΑ 4 - “ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER”
Τπνκέηξν L313 Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Φοπείρ Διασείπιζηρ οι καηά ηόποςρ Ομάδερ Τοπικήρ Δπάζηρ (Αναπηςξιακέρ Εηαιπείερ)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Σηφρνη ηνπ κέηξνπ είλαη, ε βειηίσζε θαη νξγάλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο, ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο, ε ζπκβνιή ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο
πεξηφδνπ, θαζψο θαη ε πξνβνιή-πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ. Ιδηαίηεξε
βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε λένπο, γπλαίθεο θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ.
ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ:
Οη αηηήζεηο ελίζρπζεο – θάθεινη ππνςεθηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβάιινληαη ζηηο αληίζηνηρεο Οκάδεο
Τνπηθήο Γξάζεο αλάινγα κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο πνπ ζα αλαθνηλψλνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο.
ΠΟΟΣΟ ΔΝΙΥΤΗ- ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:
Γηα ηηο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πινπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο
ηνπ Άμνλα 4 απφ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα πνζνζηά ελίζρπζεο αλά γεσγξαθηθή ελφηεηα
ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο Πεξηθεξεηαθνχ Φαξαθηήξα 2007-2013 γηα
ηελ Διιάδα (ΔΔ ΔΚ 2006/C 286/04 Αλαθνίλσζε Ν408/2006 ηεο 31.08.2006) φπσο ηζρχεη:
Αλψηαην φξην πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ
(Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ )
1.1.2007-31.12.2010
1.1.2011-31.12.2013
1) Πεξηθέξεηεο επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3
ζηνηρείν α) ηεο πλζήθεο ΔΚ, έσο ηηο 31.12.2013
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
60%
60%
ΗΠΔΙΡΟ
60%
60%
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
60%
60%
ΘΔΑΛΙΑ
50%
50%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
50%
50%
ΚΡΗΣΗ
50%
50%
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
60%
50%
ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60%
50%
2. Πεξηθέξεηεο επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3
ζηνηρείν α) ηεο πλζήθεο ΔΚ, έσο ηηο 31.12.2010
(Πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθνχ αληίθηππνπ)
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
50%
40%
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
50%
40%
ΑΣΣΙΚΗ
50%
40%
3. Πεξηθέξεηεο επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε σο πεξηθέξεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
βάζεη ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) ηεο πλζήθεο ΔΚ
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
50%
35%
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΒΟΙΩΣΙΑ
50%
35%
ΦΘΙΩΣΙΓΑ
50%
35%
ΔΤΒΟΙΑ
50%
35%
ΦΩΚΙΓΑ
50%
40%
ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ
50%
40%
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ NUTS II
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ NUTS III
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Α) Τν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί), ζα αλέξρεηαη:
έσο 600.000 €.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, νη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο κέρξη ην φξην πνπ νξίδεη ν νδεγφο.
Β) Τν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο ηνπ κέηξνπ (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ) ζα
αλέξρεηαη κέρξη 300.000 €.
Γ) Σε πεξίπησζε ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο δχλαηαη λα αλέιζεη ζην
κεγαιχηεξν φξην ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο (δει. ηα 600.000 € αλ αθνξά θαη ζε ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο), κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο θάζε επηκέξνπο παξέκβαζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο θάζε
δξάζεο μερσξηζηά (πρ ηα 300.000 € γηα ηε δξάζε ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ).
Γ) Γηα ηε δξάζε «ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ» ην πνζνζηφ
ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε 70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 100.000€.
ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ:
Α. Παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα:
Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ
Β. Παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο:
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο.
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.
Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο γξαθείσλ νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
ηνπξηζκνχ, (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη
γεπζηγλσζίαο, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο).
Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γηα παξαγσγή
ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή/θαη ειεθηξηζκνχ (φπσο θεληξηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκηθέο
εθαξκνγέο, θσηνβνιηατθά, θ.ι.π) κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ θαζψο θαη επεκβάζεηο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (ζην θηηξηαθφ θέιπθνο /θαη ζηνλ Η/Μ εμνπιηζκφ) ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο.
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ:
Γηα παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα:
Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο ηνπο, θαζψο θαη ζπιινγηθνί θνξείο
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ησλ νπνίσλ ζηνλ θαηαζηαηηθφ ηνπο ζθνπφ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ
έξγσλ.
Γηα παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο:
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο απηψλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, θάηνηθνη ή κε
ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 4, πνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Οη δηθαηνχρνη ησλ παξεκβάζεσλ επηιέγνληαη ζε ζπλέρεηα πξφζθιεζεο γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ
αληίζηνηρε Οκάδα Τνπηθήο Γξάζεο.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ:
Η πξνηεηλφκελε επέλδπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 4.
Να ηεθκεξηψλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Μέηξνπ.
Η επελδπηηθή πξφηαζε θαη ν αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο απηήο λα αθνξνχλ νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ
θπζηθφ αληηθείκελν.
Να ηεθκεξηψλεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ε παξνρή επαξθψλ εγγπήζεσλ σο πξνο ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ.
Να ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκβνιή ηεο επέλδπζεο ζηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ
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πεξηνρή.
Η επηρείξεζε λα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα αθνξά ηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (θσδ. θιάδσλ ΚΑΓ2008: 55, 56, 79.1,77.21.10 θαη 93.11)

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ

Δξγαδφκελνη (ΔΜΔ)
Κχθινο Δξγαζηψλ

<10 θαη
< 2 εθαη €
ή
< 2 εθαη €

χλνιν Δλεξγεηηθνχ

Η επελδπηηθή πξφηαζε λα πεξηνξίδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ ηνπ παξφληνο κέηξνπ θαη ζην ζπλνιηθφ
επηιέμηκν θφζηνο πνπ εληζρχεηαη.
Δπίζεο γηα ηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο, ε επελδπηηθή πξφηαζε λα πεξηνξίδεηαη ζην φξην δπλακηθφηεηαο πνπ
νξίδεη ν νδεγφο.
εκ: Παξεκβάζεηο κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο, δελ εληάζζνληαη ζε άιιν
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δ.Δ.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Οη δαπάλεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ κέηξνπ
είλαη:
Α. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ, κε ζηφρν αθελφο κελ ηελ
ελεκέξσζε θαη πξνζέιθπζε επελδπηψλ ζε απηέο, αθεηέξνπ δε ηελ πξνβνιή ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ
ηνπο ζην επξχηεξν θνηλφ, επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη δαπάλεο:
Σρεδηαζκνχ θαη εθηχπσζεο πιεξνθνξηαθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ (π.ρ. ακνηβέο εμεηδηθεπκέλσλ
γξαθείσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ εληχπσλ), θαζψο θαη ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ (CDs θιπ.).
Γηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζε έληππα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Σρεδηαζκνχ θαη εθηχπσζεο επελδπηηθψλ νδεγψλ.
Σρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ, πξνζεθψλ θαη ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο, κε εμαίξεζε ηα
ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά κέζα.
Σρεδηαζκνχ ηζηνζειίδαο θαη δηθηπαθνχ ηφπνπ (website) θαη πξνψζεζή ηνπ ζε ειιεληθέο θαη μέλεο κεραλέο
αλαδήηεζεο.
Σπκκεηνρήο ζε αλαγλσξηζκέλεο ζεκαηηθέο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα ή ζε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ φπσο
επίζεο θαη ζε εκεξίδεο-εθδειψζεηο, θιπ ζηελ Διιάδα θαη κε πνζνζηφ κέρξη 20% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ
θφζηνπο ηεο πξφηαζεο.
εκ: Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δξάζεσλ είλαη επηιέμηκε κφλν γηα ηε ζπλνιηθή πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ησλ
πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαη κφλν απφ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ θαη εηαηξίεο ηνπο. Καη εμαίξεζε γηα ηελ αλσηέξσ
θαηεγνξία δξάζεσλ ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε 70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ην νπνίν δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα 100.000€.
Β. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο:
Γαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηδξχζεηο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, κε
ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνκεραλνινγηθφ, μελνδνρεηαθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ.
Γαπάλεο γηα ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ησλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, γηα εθζπγρξνληζκφ
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρεηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο, κέρξη ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεη ν νδεγφο.
Γαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο κε ηελ αληίζηνηρε αγνξά εμνπιηζκνχ,
θαζψο θαη δαπάλεο γηα ηελ αλαβάζκηζε, επέθηαζε πθηζηακέλσλ.
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Γαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αγνξά ηνπ
ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ απηψλ.
Γαπάλεο γηα κειέηεο – ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, φπσο ε ζχληαμε ζρεηηθήο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, ε
κειέηε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, δαπάλεο επηβιέςεσλ, επηκεηξήζεσλ, κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ
θιπ. Οη αλσηέξσ δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο
επέλδπζεο.
Γαπάλεο θαηαζθεπψλ, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή/θαη ειεθηξηζκνχ, γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηερλνινγίεο Α.Π.Δ. φπσο θεληξηθά ελεξγεηηθά
ειηαθά ζπζηήκαηα, θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο βηνκάδαο, γεσζεξκηθέο εθαξκνγέο,
ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο/ςχμεο ρψξσλ κε εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκφηεηαο γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ
θαη λεξψλ. Δπίζεο, δαπάλεο θαηαζθεπψλ, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ή πιηθψλ
γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο.
Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, φπσο ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ
θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο (θαη πάλησο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 10.000€).
Απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα θηίζκαηα ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθά θαη δηαηεξεηέα κε
ζρεηηθή Υπνπξγηθή απφθαζε είλαη επηιέμηκε ε αγνξά ή επηζθεπή παιαηνχ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη πνζνζηνχ 5%
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
Γαπάλεο γηα ηελ αγνξά ίππσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πεξηήγεζεο.
εκ: Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ φισλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, απηέο
είλαη επηιέμηκεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν φηαλ πινπνηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. Μειέηεο νη
νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη, αλεμαξηήησο αηηίαο, δελ ρξεκαηνδνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Μέηξνπ.
Γαπάλεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ απηψλ.
Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη
πνηνηηθψλ ζεκάησλ. Οη αλσηέξσ δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ
θφζηνπο ηεο επέλδπζεο.
Πεξηνξηζκνί:
•

Γελ ζεσξείηαη επηιέμηκε, θακία άιιε δαπάλε πέξαλ ησλ αλσηέξσ, γηα ηηο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ Α) θαη Β) ηνπ
κέηξνπ.

•

Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο - θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζηηο
αξκφδηεο Οκάδεο Τνπηθήο Γξάζεο δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο θαη δελ ππνινγίδνληαη γηα ελίζρπζε. Σε θάζε πεξίπησζε νη
δαπάλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ελίζρπζε θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνςεθίνπ ζην πξφγξακκα
πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.

•

Ο Φ.Π.Α. δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ:
Τα εγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ εληφο 24 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
Υπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην Μέηξν L313.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΣΡΟΤ:
Ο Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ (Γεκφζηα Γαπάλε θαη Ιδησηηθή Γαπάλε) δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ
Οκάδα Τνπηθήο Γξάζεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
Γηα ηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο παηήζηε εδψ.
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