«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 2007-2013 (Άξονας 4 ΠΑΑ)»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ
2007-2013, ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 2Ο ΚΥΚΛΟ ΤΟ 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η συγκεκριμένη Προσέγγιση αποσκοπεί:
Στην αναδιοργάνωση του γεωργικού τομέα, καθώς επίσης και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της
καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές.
Στη δημιουργία μιας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής οικονομίας της υπαίθρου με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Στην ενίσχυση της απασχόλησης, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο.
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το ποσοστό επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής και τα υπομέτρα/δράσεις. Οι παρακάτω
πίνακες περιλαμβάνουν τις εντάσεις ενίσχυσης και το ύψος του προϋπολογισμού στα μέτρα που απευθύνονται σε μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων (L123α,β)
Ενδεικτικά παραδείγματα προϊόντων:
Κρέας
Γάλα
Δημητριακά
Οπωροκηπευτικά
Λάδι
Αυγά-πουλερικά
Στρογγύλη ξυλεία
Ξύλα θρυμματισμού
Ξυλοκυτταρίνη

Περιοχές
εφαρμογής

Επιδότηση

Ιδιωτική
Συμμετοχή
(τουλάχ. 25%)
+ Τραπεζικός
δανεισμός

Αν. Μακεδονίας &
Θράκης,
Ηπείρου, Δυτικής
Ελλάδας,
Πελοποννήσου,
Βορείου Αιγαίου,
Κρήτης

Από
01/01/201131/12/2013:
50%

50%

Γεωργικά: 500.000€
Δασοκομικά: έως 200.000€

Στερεά Ελλάδα

Από
01/01/201131/12/2013:
40%

60%

Γεωργικά: 500.000€
Δασοκομικά: έως και 200.000€
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Ανώτατος Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός

Ενδεικτικοί στόχοι επενδυτικών έργων:
Βελτίωση
και
εξορθολογισμός
της
μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών
γεωργικών προϊόντων για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης
αξίας τους
Βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας
των μεταποιητικών επιχειρήσεων
Βελτίωση ή εξορθολογισμός των διαύλων
εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης
Βελτίωση
της
παρουσίασης
ή
της
προετοιμασίας των προϊόντων
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών
και αξιοποίηση μορφών ανανεώσιμης
ενέργειας
Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας
Βελτίωση
και
παρακολούθηση
των
υγειονομικών συνθηκών και της καλής
διαβίωσης των ζώων
Προστασία του περιβάλλοντος και της
εργασιακής ασφάλειας
Προώθηση καινοτόμων επενδύσεων

Αύξηση της αξίας των δασοκομικών
προϊόντων (L123β),

Νησιά Β. Αιγαίου/Ν.
Αιγαίου/λοιπά νησιά
Αιγαίου < 100.000
κατοίκων

Από
01/01/201131/12/2013:
65%

Α.Μ.Θ., Ήπειρος,
Δυτ.Ελλάδα

Από
01/01/201131/12/2013:
60%

Θεσσαλία, Ιόνια
Νησιά, Κρήτη

Από
01/01/201131/12/2013:
50%

Πελοπόννησος

Από
01/01/201131/12/2013:
50%

Β. Αιγαίο

Από
01/01/201131/12/2013:
50%

Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Μακεδονία,
Αττική

Από
01/01/201131/12/2013:
40%

Βοιωτία, Φθιώτιδα,
Εύβοια

Από
01/01/201131/12/2013:
35%

Νότιο Αιγαίο

Από
01/01/201131/12/2013:
35%

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές
δραστηριότητες (L311),
Στήριξη της δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων (L312)
(ιδρύσεις/επεκτάσεις/εκσυγχρονισμοί
βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών, βελτίωση
επιχειρήσεων για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ),
Ενθάρρυνση τουριστικών
δραστηριοτήτων (L313)
(ιδρύσεις/επεκτάσεις/εκσυγχρονισμοί
καταλυμάτων, χώρων εστίασης &
αναψυχής κλπ)
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35%

Γεωργικά: 500.000€
Δασοκομικά: έως και 200.000€

40%

Δασοκομικά: >200.000€ έως
500.000€
Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός
καταλυμάτων: 600.000€ έως 40
κλίνες
Λοιπά: 300.000€

50%

Δασοκομικά: >200.000€ έως
500.000€
Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός
καταλυμάτων: 600.000€ έως 40
κλίνες
Λοιπά: 300.000€

50%

Δασοκομικά: >200.000€ έως
500.000€
Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός
καταλυμάτων: 600.000€ έως 40
κλίνες
Λοιπά: 300.000€

50%

Δασοκομικά: >200.000€ έως
500.000€
Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός
καταλυμάτων: 600.000€ έως 40
κλίνες
Λοιπά: 300.000€

60%

Δασοκομικά: >200.000€ έως
500.000€
Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός
καταλυμάτων: 600.000€ έως 40
κλίνες
Λοιπά: 300.000€

65%

Δασοκομικά: >200.000€ έως
500.000€
Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός
καταλυμάτων: 600.000€ έως 40
κλίνες
Λοιπά: 300.000€

65%

Δασοκομικά: >200.000€ έως
500.000€
Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός
καταλυμάτων: 600.000€ έως 40
κλίνες
Λοιπά: 300.000€

L321: «Βασικές υπηρεσίες για την
οικονομία
και
τον
αγροτικό
πληθυσμό»

Φωκίδα, Ευρυτανία

Από
01/01/201131/12/2013:
40%

60%

Αν. Μακεδονίας &
Θράκης,
Ηπείρου, Δυτικής
Ελλάδας,
Πελοποννήσου,
Βορείου Αιγαίου,
Κρήτης

Από
01/01/201131/12/2013:
75%

25%

Στερεά Ελλάδα
Νησιά Β. Αιγαίου/Ν.
Αιγαίου/λοιπά νησιά
Αιγαίου < 100.000
κατοίκων

Από
01/01/201131/12/2013:
75%
Από
01/01/201131/12/2013:
75%

Δασοκομικά: >200.000€ έως
500.000€
Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός
καταλυμάτων: 600.000€ έως 40
κλίνες
Λοιπά: 300.000€

25%

25%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Η προθεσμία υποβολής είναι διαφορετική για κάθε περιοχή παρέμβασης. Γνωστοποιείται μέσω των προκηρύξεων που
δημοσιεύουν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες (Ομάδες Τοπικής Δράσης) το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ αυτών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό περιθώριο υποβολής
προτάσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την ΟΤΔ δεν θα ξεπερνάει τους 3 μήνες.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση
(εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες). (Υπομέτρο L311)
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (εκτός των προαναφερθέντων) που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων. (Υπομέτρο L123, L312, L313-5 έως 9)
ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα (Υπομέτρο L321-1 έως 3)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η Προσέγγιση LEADER αφορά ορεινές, μειονεκτικές, αλλά και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των
νησιωτικών

περιοχών

της

Χώρας.

Ειδικότερα,

η

περιοχή

παρέμβασης

πρέπει

να

αποτελείται

από

Δημοτικά/Τοπικά Διαμερίσματα μέχρι 5.000 κατοίκους ή/και μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που αποτελούν
Δήμους, οι οποίοι δεν διαιρούνται σε Δημοτικά/Τοπικά Διαμερίσματα. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει και εκτός
σχεδίου περιοχές Δημοτικών/Τοπικών Διαμερισμάτων τα οποία έχουν πληθυσμό από 5.000 έως 10.000
κατοίκους. Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης πρέπει σε κάθε περίπτωση να κυμαίνεται μεταξύ
5.000 και 150.000 κατοίκων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:
Δικαίωμα υποβολής φακέλου έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Για τις ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχεδίων.
Για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες απαιτείται ένας τουλάχιστον ομόρρυθμος εταίρος να πληροί τους
παραπάνω περιορισμούς.
Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής πρότασης τα πρόσωπα των ακόλουθων περιπτώσεων:
1.

Οι συνταξιούχοι άμεσα ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού

2.

Εκείνοι που διώκονται για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του
περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του δημοσίου

3.

Εκείνοι που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.

Εκείνοι που δεν έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία ή νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν

5.

Εκείνοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους

6.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι

7.

Οι υπάλληλοι, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Αναπτυξιακών Εταιρειών (ΟΤΔ) είτε ως φυσικά
πρόσωπα είτε μέσω συγγενικών τους προσώπων (Α΄βαθμού)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Προσέγγισης Leader, είναι οι
ακόλουθες:
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 411
Δράση L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"
1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
2. Νέος Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός
3. Συστήματα και Εξοπλισμός Πληροφορικής (software και hardware)
4. Μεταφορικά Μέσα
5. Αΰλες Δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες
για μελέτες, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.ά) μέχρι 10% του προϋπολογισμού
6. Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
7. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.
Δράση L123β "Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων"
1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
2. Νέος Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός
3. Συστήματα και Εξοπλισμός Πληροφορικής (software και hardware)
4. Μεταφορικά Μέσα
5. Αΰλες Δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες
για μελέτες, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.ά) μέχρι 12% του προϋπολογισμού
6. Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 413
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Υπομέτρο L312: "Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων"
και αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου L311
Δράσεις L312-1 έως L312-4:
1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
2. Νέος Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός
3. Συστήματα και Εξοπλισμός Πληροφορικής (software και hardware)
4. Μεταφορικά Μέσα
5. Αΰλες Δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες
για μελέτες, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.ά) μέχρι 12% του προϋπολογισμού
6. Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
7. Δαπάνες προβολής και προώθησης (π.χ. έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, internet) σε ποσοστό
μέχρι 5% του προϋπολογισμού.
Δράση L312-5:
1. Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών
2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
3. Νέος Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός
4. Μεταφορικά Μέσα
5. Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας
6. Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση του
διαδικτύου, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των μελών του
8. Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών.
Υπομέτρο L313: "Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων"
Δράσεις L313-5 έως L313-9 και αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου L311:
1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
2. Νέος Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός
3. Αγορά παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων
καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης
4. Συστήματα και Εξοπλισμός Πληροφορικής (software και hardware)
5. Οχήματα για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη μεταφορά ειδικού εξοπλισμού
6. Αΰλες Δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες
για μελέτες, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.ά) μέχρι 12% του προϋπολογισμού
7. Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε ποσοστό μέχρι 3% του προϋπολογισμού
8. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του προϋπολογισμού.
Δράση L311-3: "Ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός επισκέψιμων αγροκτημάτων":
Εκτός των ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
1. Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος
2. 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.
Υπομέτρο L321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
Δράση L321−1: «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα
διαχείρισης υδατικώνπόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)»
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής.
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού.
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Δράση L321−2: «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων,καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως
κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.»
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας,
περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού.
6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως
αιτιολογημένη από το είδος του έργου.
Δράση L321−3: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας
υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»
1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των
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.).
Σημειώνεται πως οι παρακάτω δαπάνες ΔΕΝ είναι επιλέξιμες:
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου
4. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την υλοποίηση της πράξης
5. Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, video κλπ.)
6. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων για τα οποία γίνεται ρητή αναφορά
7. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους
8. Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού
9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
10. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κλπ.)
11. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται
12. Εργασίες πράσινου καθώς και έργα διακόσμησης
13. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε.
14. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων
15. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας
16. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος
αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού στη νέα θέση.
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΙΚΩΝΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΕ – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ -2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα τοπικά προγράμματα του Άξονα 4 του ΠΑΑ θα επιλεγούν για την περίοδο 2007-2013 και θα υλοποιηθούν μέχρι το
2015, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τις ΟΤΔ.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) που θα διατεθεί μέσω του Άξονα 4 του ΠΑΑ για την ενίσχυση των φορέων
ανέρχεται σε 295.266.850€.
ΚΥΑ-ΑΞΟΝΑ 4 LEADER
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