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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΡΟ 2.2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 137/Α),
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97(ΦΕΚ 38/Α)
2. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του
Κ.Π.Σ. και άλλες διατάξεις.
3. Τον κανονισμό 1260/1999 (21ης Ιουνίου 1999) για τα διαρθρωτικά ταμεία
4. Τον κανονισμό 1685/2000 (28/7/2000) για την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΚ)
448/2004 και ισχύει.
5. Τον κανονισμό 1257/1999 για το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΚ) 1783/2003 και
ισχύει.
6. Τον κανονισμό 1159/2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
7. Τον κανονισμό 438/2001 της Ε.Ε. της 2ας Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων, όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ. (ΕΚ)
2355/2002 και ισχύει.
8. Τον κανονισμό 448/2001 για τις δημοσιονομικές διορθώσεις
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9. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2000) 3405/28-11-2000, με την οποία
εγκρίθηκε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις
περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθμό 1 στην Ελλάδα
10. Την Απόφαση της Ε. Επιτροπής με αριθμό Ε(2004) 5712/27-12-2004 που αφορά την
τροποποίηση της απόφασης Ε(2001) 809/9-4-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.41549/Γ ΚΠΣ 284/8-12-2000 με την οποία
συστάθηκε Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας
12. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως εγκρίθηκε με την αριθμό 1 απόφαση της 1ης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της 2ης, 3ης
και 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης, ειδικά το τμήμα αυτού που αναφέρεται στο Μέτρο 2.2
«Ενίσχυση Προσανατολισμού στην Αγορά και Διεθνή Οικονομία.».
13. Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Μέτρου 2.2, όπως καθορίστηκαν στην από 28-6-2001
συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και την από 28-6-2002
απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας που ενέκρινε τις περιοχές
παρέμβασης, καθώς και τα επιχειρησιακά σχέδια των περιοχών παρέμβασης όπως αυτά
διαμορφώθηκαν με βάση τις αντίστοιχες μελέτες Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ,) και τις διαβουλεύσεις που επακολούθησαν στα πλαίσια αυτών
των μελετών και την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων με γραπτή διαδικασία προς την
Επιτροπή παρακολούθησης και εξειδικεύτηκαν στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
14. Την αριθ. 505/02 ΚΥΑ των Υπουργών Εσ. Δ.Δ.Α., Εθν. Οικ. & Οικ. και Γεωργίας περί
καθεστώτων ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωμένα
Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) και όσες Κ.Υ.Α. και Υ.Α.
λεπτομερειών εφαρμογής τις συνοδεύουν.
15. Την αριθμ. 561/2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Τροποποίηση
της ΚΥΑ 505/2002.
16. Την αριθ. 506/02 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτ. – Δημ. Διοίκησης &
Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί καθορισμού ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο
εφαρμογής 1. του Μέτρου 4.3 «Προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί φορείς» του Επιχ. Προγρ.
« Αγροτ. Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», 2. Ομοίων οριζοντίων
Μέτρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
18. Την αριθ. 547/19-8-2003 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας Τροποποίηση της ΚΥΑ 506/2002.
19. Την αριθ. 563/29-12-2003 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας Τροποποίηση της ΚΥΑ 506/2002.
20. Την αριθ. 610/1-4-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τροποποίηση
της ΚΥΑ 506/2002.
21. Την 8714 Γ΄ΠΕΠ/02/08/2006 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
Θεσσαλίας 2000 – 2006 για υποβολή προτάσεων.
22. Τις αριθ. 10738Γ΄ΠΕΠ/30.11.2006 & 10739Γ΄ΠΕΠ/30.11.2006 αποφάσεις του Γ.Γ.
Περιφέρειας Θεσσαλίας Ένταξης Πράξεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2000-2006.
23. Την με αριθ. Πρωτ. 144/12-01-2007 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας του
Οδηγού Εφαρμογής & Φακέλων Υποψηφιότητας του Μέτρου 2.2 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006.
ΚΑΛΕΙ
Όλους τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο ανωτέρω ΜΕΤΡΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» να υποβάλλουν το φάκελο
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υποψηφιότητας: στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για όλες τις
περιοχές της Περιφέρειας που δεν εφαρμόζονται Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), ή στη Δομή Στήριξης (Κεντρική Δομή και ΠαραρτήματαΑντένες της ανά Νομό) της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές που
εφαρμόζονται Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) του
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παρ. 10 της παρούσας πρόσκλησης.
Η προθεσμία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας αρχίζει από την 16/01/2007 και λήγει στις
28/02/2007.
1. Στόχος του Μέτρου
− Η υποστήριξη της εμπορίας των προϊόντων ποιότητας και
− Η ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών ανάδειξης περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Δράσεις του Μέτρου
Στα πλαίσια του μέτρου ενισχύονται επενδύσεις που έχουν σχέση: 1α) με τοπικές εκδηλώσεις που
σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής, καθώς και
με τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα, 2α) συμβουλευτικές υπηρεσίες για την
υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας, 2β) καθιέρωση συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας, 2γ) κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή των συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας, 2δ) προώθηση προϊόντων ποιότητας, 2ε) προώθηση εξαγωγών αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων.
3. Επιλέξιμες δαπάνες
Δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιμες για τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του Μέτρου
είναι:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς κάθε περιοχής, καθώς και με τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα (2.2.3)
•

Δαπάνες σύνθεσης, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των
εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.)

•

Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και
ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

•

Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων

•

Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί κ.ο.κ.).

•

Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.α.)

•

Έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, όπως
video, οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.ο.κ.

•

Έξοδα για την συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων ή την
οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται
στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την προβολή της τοπικής αγροτικής παραγωγής.
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•

Δαπάνες για την κατασκευή - αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή – αγορά
παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β
i) Για τις περιοχές εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
(Ο.Π.Α.Α.Χ.) του ΠΕΠ Θεσσαλίας.
1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας
•

Δαπάνες που αφορούν έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των
τοπικών αγροτικών προϊόντων σε αγορές τοπικές και ευρύτερες των τοπικών.

•

Δαπάνες κατάρτισης λοιπών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας που σχετίζονται
με την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας. Δαπάνες σύλληψης και
σχεδιασμού νέων προϊόντων ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της ζήτησης.

•

Δαπάνες προετοιμασίας φακέλων - αιτήσεων για την αναγνώριση ονομασιών προέλευσης
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ή για την αναγνώρισή τους ως προϊόντα
σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς.

2.

Καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας:
•

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,
όπως επίσης και του κόστους που καταβάλλεται από τους τελικούς αποδέκτες σε
αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων
αυτών.

3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας:
•

4.

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους κατάρτισης του προσωπικού των τελικών αποδεκτών,
προκειμένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή και εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων, όπου
γίνονται οι πιστοποιήσεις.
Προώθηση προϊόντων ποιότητας:

• Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των τελικών αποδεκτών για τη δημιουργία
ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites).
• Δαπάνες για την κάλυψη της συμμετοχής τους για τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων σε
υφιστάμενους δικτυακούς τόπους με στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων
ποιότητας.
ii) Για όλες τις περιοχές της Περιφέρειας εκτός των περιοχών εφαρμογής Ολοκληρωμένων
Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.).
Ενισχυόμενες δράσεις
Δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες), αφορούν κατά
προτεραιότητα την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων,
όπως:
Προϊόντα εθνικής σημασίας:
 Λάδι και ελιά
 Οπωροκηπευτικά, νωπά & μεταποιημένα
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Οίνοι



Γαλακτοκομικά



Διάφορα άλλα γεωργικά προϊόντα εθνικής σημασίας (π.χ. αρωματικά φυτά)
Γεωργικά προϊόντα, νωπά και μεταποιημένα, εκτός αυτών της αλιείας, που παράγονται
από επιχειρήσεις πιστοποιημένες για την εφαρμογή:
(α) των Κοινοτικών Κανονισμών, όπως:



Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)



Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)



Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (ΕΠΠΕ)



Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας



Προϊόντα Ειδικών Κτηνοτροφικών εκτροφών
(β) Προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς με

αρμοδιότητες στην τυποποίηση, όπως Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Οίνοι ποιότητας
ΟΠΑΠ (VQPRD): Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας ποιότητας.
ΟΠΕ: Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενης.
Ονομασίας κατά παράδοση.
Τοπικοί Οίνοι Περιοχής.
Οι ενέργειες που ενισχύονται αφορούν σε:
•

Έρευνες αγοράς για προϊόντα στόχους και αγορές στόχους.

•

Μελέτη του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδίου κατά προϊόν.

•

Δημοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (ανεύρεση συνεργατών – δικτύωση, πληροφόρηση
/ενημέρωση ενδιαφερομένων, κλπ).

•

Δαπάνες προετοιμασίας για εκδηλώσεις προώθησης εξαγωγών.

•

Δαπάνες αλληλογραφίας με τους ενδιαφερόμενους πριν και μετά την εκδήλωση.

•

Εκτύπωση προσκλήσεων.

•

Εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων και αφισών που δεν έχουν σχέση με διαφήμιση
γεωργικών προϊόντων, οδηγού εκθετών και εκθεμάτων, οδηγού εξαγωγέων (για το κοινό και
τους εμπορικούς επισκέπτες).

•

Δημιουργία τηλεοπτικού και φωτογραφικού αρχείου.

•

Γραφικά υλικά κάθε είδους.

•

Δαπάνες για τη δημιουργία περιπτέρων (μη μόνιμων κατασκευών) – απαραίτητων πινακίδων –
βιτρινών Εκθεσιακών πάγκων – και χώρου γραφείου της έκθεσης μέσω αναδόχων γραφείων
ειδικών σε τέτοια θέματα.

•

Λειτουργικές δαπάνες εκδήλωσης μεταφοράς εξοπλισμού & εκθεμάτων.

•

Ενοικίαση του χώρου και διαμόρφωσή του.

•

Ενοικίαση διακοσμητικών φυτών - υλικών φιλοξενίας - υλικών ασφάλειας του χώρου.

•

Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις.
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•

Ενοικίαση οπτικοακουστικών υλικών πάσης φύσεως (video, TV, μηχανές σλάιτς, τηλέφωνα
κλπ).

•

Δαπάνες γραμματειακής εξυπηρέτησης της εκδήλωσης

•

Πρόσληψη διερμηνέων και φυλάκων

•

Εκτύπωση των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης και αποστολής τους στους ενδιαφερόμενους.

•

Άλλες εκδηλώσεις, όπως γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων,
διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, ενημερωτικές συγκεντρώσεις με εκπροσώπους από
τις χώρες στόχους, αποστολή ειδικών εμπειρογνωμόνων, ενοικίαση εκθετηρίων μικρής
διάρκειας, διοργάνωση εβδομάδων εκθεσιακών εκδηλώσεων.

•

Προετοιμασία φακέλου – αίτησης για την αναγνώριση προϊόντων όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ ΕΠΠΕ,
σύμφωνα με τους ισχύοντες, κάθε φορά κοινοτικούς κανονισμούς.

•

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO
9000/2000, ISO 14001 ή EMAS, HACCP ή AGRO 1, AGRO 2, AGRO 3, AGRO 5) /
ετοιμασία σχεδίου σύμφωνα με τα ανάλογα πρότυπα ή/και προδιαγραφές.

•

Κατάρτιση/ εκπαίδευση προσωπικού του αποδέκτη για την σωστή εφαρμογή του συστήματος
που θα υλοποιηθεί από τον φορέα που εγκαθιστά τα συστήματα.

•

Πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας από αρμοδίους Οργανισμούς.

4. Οι περιοχές εφαρμογής του Μέτρου :
Το μέτρο 2.2 αφορά όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός από τις περιοχές που εφαρμόζονται
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι επιλεγμένες περιοχές που εφαρμόζονται
Ολοκληρωμένα Προγραμμάτα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας,
αναφέρονται ως οι παρακάτω περιοχές:
Νομός Καρδίτσας
1. Περιοχή Αργιθέας: Περιλαμβάνει τους Δήμους Αργιθέας (Δ.Δ. Ανθηρού, Αργιθέας,
Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώμης, Καρυάς, Μεσοβουνίου, Πετρωτού), Αχελώου (Δ.Δ.
Αργυρίου, Βραγκιανών, Καταφυλλίου Μαράθου), Μουζακίου (Δ.Δ. Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου,
Βατσουνιάς, Γελάνθης, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, Λαζαρίνας, Μαγουλίτσης,
Μαυρομματίου, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής) και την διευρυμένη κοινότητα ανατολικής
Αργιθέας (οικ. Βλασίου, Δροσάτου, Κουμπουριανών, Λεοντίτου, Πετρίλου, Πετροχωρίου,
Στεφανιάδος, Φουντωτού). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το Μουζάκι.
2. Περιοχή Σμοκόβου: Περιλαμβάνει τους Δήμους Καλλιφωνίου (Δ.Δ. Απιδιάς, Δαφνοσπηλιάς,
Μολόχας, Παλιουρίου- οικισμό Μαυρονερίου-), Μενελαΐδας (Δ.Δ. Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου,
Θραψιμίου, Λουτροπηγής, ορεινό τμήμα Δ.Δ. Κέδρου, ορεινό τμήμα Δ.Δ. Λουτρού), Ρεντίνης και
Ταμασίου (Δ.Δ. Κτιμένης, ορεινό τμήμα Ανάβρας, ορεινό τμήμα Δ.Δ. Αχλαδιάς, ορεινό τμήμα
Δ.Δ. Ασημοχωρίου, ορεινό τμήμα Δ.Δ Λεονταρίου). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το Λεοντάρι.
Νομός Λάρισας
Περιοχή Κάτω Ολύμπου-Κισσάβου: Περιλαμβάνει τους Δήμους Ευρυμενών (Δ.Δ Καρύτσας,
Ομολίου, Στομίου), Κάτω Ολύμπου (Δ.Δ Κρανιάς, Πυργετού), Μελιβοίας (Δ.Δ Μελιβοίας,
Σωτηρίτσας), Αγιάς (Δ.Δ Γερακαρίου, Μεγαλοβρύσου, Μεταξοχωρίου, Νερομύλων, Ποταμιάς,
Ελάφου), Λακέρειας (Δ.Δ Ανατολής, Δήμητρας ,Μαρμαρίνης), Νέσσωνος (Δ.Δ Πουρναρίου),
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Μακρυχωρίου (Δ.Δ Παραποτάμου, Ελάτειας, Ευαγγελισμού). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το
δίπολο Πυργετός-Στόμιο.
Νομός Μαγνησίας
1. Περιοχή Νοτίου Πηλίου: Περιλαμβάνει τους Δήμους Αφετών (Δ.Δ. Αφετών, Καλαμακίου,
Λαμπινούς, Νεοχωρίου, Συκής), Αργαλαστής (Δ.Δ. Αργαλαστής, Μετοχίου, Ξυνόβρυσης),
Σηπιάδος (Δ.Δ. Λαύκου, Μηλίνης, Προμυρίου) και την κοινότητα Τρικερίου. Τοπικό κέντρο
ανάπτυξης η Αργαλαστή.
2. Περιοχή Όθρυος: Περιλαμβάνει τους Δήμους Αλμυρού (Δ.Δ Κοκκωτών, Κωφών, Ανθοτόπου
και Φυλάκης), Σούρπης (Δ.Δ. Αγίας Τριάδας, Αγίου Ιωάννου, Αμαλιαπόλεως, Βρυναίνης,
Δρυμώνος, Σούρπης), Πτελεού (Δ.Δ. Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου, Πτελεού) και την κοινότητα
Ανάβρας. Τοπικό κέντρο ανάπτυξης η Σούρπη.
Νομός Τρικάλων
1. Περιοχή Πύλης –Μεσοχώρας: Περιλαμβάνει τους Δήμους Αιθήκων (Δ.Δ Γαρδικίου, Αγ.
Νικολάου, Αθαμανίας, Δέσης, Δροσοχωρίου), Πινδαίων (Δ.Δ. Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου,
Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης, Παράμερου, Πολυνερίου,
Στουρναρέϊκων), Πύλης (Δ.Δ. Αγ. Προκοπίου, Αγ. Βησσαρίωνος, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς,
Πετροχωρίου, Πύλης, Ροποτού), τη διευρυμένη κοινότητα Νεράιδας (Οικ. Αρματωλικού,
Κορυφής, Νεράιδας, Παχτουρίου) και την κοινότητα Μυροφύλλου. Τοπικό κέντρο ανάπτυξης η
Πύλη.
2. Περιοχή ορεινής Καλαμπάκας: Περιλαμβάνει τους Δήμους Καλαμπάκας (Δ.Δ. Αύρας,
Βλαχάβας, Διάβας, Καλαμπάκας, Καστρακίου, Κρύας Βρύσης, Μεγάλης Κερασιάς,
Ορθοβουνίου, Σαρακήνας), Καστανιάς (Δ.Δ. Αμάραντου, Αμπελοχωρίου, Καλομοίρας,
Καστανιάς, Ματονερίου), Μαλακασίου (Δ.Δ. Κορυδαλλού, Μαλακασίου, Παναγίας, Πεύκης,
Τρυγόνας), Χασίων (Δ.Δ. Αγιόφυλλου, Αγναντιάς, Ασπροκκλησιάς, Αχλαδιάς, Γαύρου,
Κακοπλευρίου, Οξύνειας, Σκεπαρίου), Κλεινοβού (Δ.Δ Κλεινού). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το
τρίπολο Οξύνεια-Παναγία-Καστανιά.
5. Δικαιούχοι του μέτρου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων (2.2.3)
•

Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

•

Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί φορείς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β
1. Για τις δράσεις της Ενέργειας Β (για τις περιοχές εφαρμογής Ο.Π.Α.Α.Χ.)
•

Φυσικά Πρόσωπα

•

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.)
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2. Για τις δράσεις της Ενέργειας Β (για τις περιοχές μη εφαρμογής Ο.Π.Α.Α.Χ.)
(1) Φορείς υλοποίησης των ενεργειών για την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων
μπορούν να είναι:
•

Διεπαγγελματικές και Επαγγελματικές Οργανώσεις

•

ΝΠΔΔ

•

ΝΠΙΔ

•

Συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (Σύνδεσμοι,
Οργανισμοί και Εταιρίες προώθησης εξαγωγών, κλπ).

(2) Φορείς υλοποίησης των ενεργειών πιστοποίησης και διαχείρισης της ποιότητας των προϊόντων
μπορούν να είναι:
Συλλογικοί Φορείς όπως:
•

Συνεταιρισμοί

•

Ομάδες παραγωγών

•

Συνεργαζόμενοι παραγωγοί μέσω συμβάσεων

•

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής ή και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

6. Ύψος ενίσχυσης
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς κάθε περιοχής, καθώς και με τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα
(2.2.3)
Για τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στο 75% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ ανά Δικαιούχο ανά
τριετία.
2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β
Το ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ ανά δικαιούχο ανά τριετία και
μέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
Η αναλυτική περιγραφή του Μέτρου, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία
υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών
ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών βασίζονται στις αριθμ. 505/19-11-2002 &
506/22-11-2002 Κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών –
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ’ αριθμ.
561/2004, 547/2003, 563/2003 & 610/2005 ΚΥΑ και ισχύουν κάθε φορά, και με τις Υπουργικές
Αποφάσεις που τις συνοδεύουν και αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής.
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7. Διαθέσιμες πιστώσεις-Πηγές χρηματοδότησης-Κατανομή
Ο συνολικός προϋπολογισμός και η ανάλυση του σε ιδιωτική συμμετοχή και σε δημόσια δαπάνη
καθώς και σε Εθνική και Κοινοτική συμμετοχή για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι:

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική συμμετοχή
Σύνολο (Δ.Δ. + Ι.Σ.)

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται
με τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής Εμπορία
γεωργικών
κληρονομιάς κάθε περιοχής, καθώς και με τη προϊόντων ποιότητας
γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα
300.000,00 €
510.000,00 €
100.000,00 €
170.000,00 €
680.000,00 €
400.000,00 €

Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Τμήμα Προσανατολισμού (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π) και από ιδιωτική
συμμετοχή.
8. Διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα υποβολής φακέλων υποψηφιότητας
8.1 Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων - οι οποίοι συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας- υποβάλλονται: α) Για τις περιοχές που εφαρμόζονται ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ
Θεσσαλίας στη Δομή Στήριξης, στην Αντένα του Νομού στον οποίο ανήκει η περιοχή ΟΠΑΑΧ
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση. Οι διευθύνσεις των Αντενών αναφέρονται στην
παρ. 10 της παρούσας πρόσκλησης, β) Για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας που δεν
εφαρμόζονται ΟΠΑΑΧ στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148,
Λάρισα). Η υποβολή γίνεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ROM,κείμενα σε MS WORD-πίνακες σε MS EXCEL-χρονοδιαγράμματα
υλοποίησης σε MS PROJECT.) Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των
οριζομένων θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.
8.2 Περίοδος υποβολής
Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας αρχίζει την 16-01-2007 και λήγει στις 28-022007.
9. Διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων.
Η εξέταση για την υπαγωγή ή μη των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα για οικονομική
ενίσχυση πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
1. Έλεγχος της πρότασης ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας
2. Πληρότητα φακέλου
3. Βαθμολόγηση επενδυτικού σχεδίου (βαθμολογικά κριτήρια αναφέρονται στον οδηγό
εφαρμογής του μέτρου)
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Αρμόδιο όργανο για τη βαθμολόγηση των προτάσεων είναι η γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία
κατατάσσει αυτές κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν για ενίσχυση,
επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του καθορισμένου ορίου πιστώσεων.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ γίνεται κατά περιοχή
παρέµβασης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑAΧ). Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καθορισµένες πιστώσεις µιας περιοχής δεν εξαντλούνται για τη
χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων της περιοχής αυτής θα χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων άλλης περιοχής έτσι ώστε να εξαντληθεί το συνολικό ποσό της διαθέσιµης
δηµόσιας δαπάνης.
1. Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καθορισµένες πιστώσεις για μία Ενέργεια
δεν εξαντλούνται για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων της Ενέργειας αυτής αυτής
θα χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων άλλης Ενέργειας ή άλλης
∆ράσης έτσι ώστε να εξαντληθεί το συνολικό ποσό της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης, µε
την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες εφαρµογής που προβλέπονται στο
ΠΕΠ Θεσσαλίας.
9. Πληροφοριακό υλικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν έντυπο υλικό που περιλαμβάνει οδηγό εφαρμογής και
φάκελο υποψηφιότητας από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
• Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φαρσάλων 148, Λάρισα,
τηλ. 2410 670518.
• Κεντρική Δομή Στήριξης Θεσσαλίας, Σωκράτους 111 Λάρισα, τηλ 2410 555282, καθώς και
από τις τοπικές αντένες:
•
ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ.ΑΕ, Κονδύλη 38, Καλαμπάκα, τηλ 24320 75250-25370
•
ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.ΑΕ, Βλαχοδήμου 1 Ελασσόνα, τηλ 24930 24222
•
ΑΝ.ΚΑ.ΑΕ, Αλαμανή και Μπαλατσούκα, Καρδίτσα, τηλ 24410 42363
•
ΑΝ.Ε.Μ.ΑΕ, Λαρίσης 215 Βόλος, τηλ 24210 92600
•
Ε.Α.Π.ΑΕ, Σταγιάτες Πορταριά, τηλ 24210 78391-5
• Ιστοσελίδα της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.dgapeth.gr)
Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης

Ι. Τσιμπλούλης

Πίνακας Διανομής
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ,Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών.
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
3. Δομή Στήριξης «Θεσσαλία» Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις –Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας
5. Δήμοι -Δ.Δ-Κ.Δ. Θεσσαλίας
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6. Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμών Θεσσαλίας
7. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
8. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Παράρτημα Θεσσαλίας
9. ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος
10. Τεχνικό Επιμελητήριο –Έδρες Νομών Περιφέρειας Θεσσαλίας
11. Οικονομικό Επιμελητήριο-Έδρες Νομών Περιφέρειας Θεσσαλίας
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