ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
Βλαχ οδήμου 1 , 402 00 Ελασσόνα,
τηλ: (24930) 24222 / 25047
fax: (24930) 23522 ,
e-mail: anel-ae@hol.gr , http://www.anelkis.gr

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000 - 2006

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο.Π.Α.Α.Χ. (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
ώρου))
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΟΠΑΑΧ “ Β.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ “
•
•
•
•

Δ.Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ,
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ,
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ,

•
•
•
•

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ,
ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ,
ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΑΣ,
ΚΟΙΝ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ,

• ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ,
• ΚΟΙΝ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 7.
7.
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΧΩΡΟΥ»» (Β΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΜΕΤΡΟ 7.3
7.3 : « ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»
α. Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν : Συμβουλ ευτικές υπηρεσίες για την υποστ ήριξη της εμ πορί ας γεωργικών προϊόντων πο ιότητ ας ,Κ αθι έρωση συστημάτων διασφ άλισης ποιότητ ας,
Κατάρτιση προ σωπικού για τ ην εφ αρμογή συστημ άτων δι ασφ άλισης π οιότητ ας, Προώθ ηση προϊ όντων ποιότ ητας
β. Ποσοστό ενίσχυσης: έω ς 7 5%

γ. Επι λέξιμος προϋπολ.: απ ό 100.000,00€ / αν ά δικ αιούχο / αν ά τριετί α

δ. Δικαιούχοι : Φυσ ικά π ρόσωπ α, ή νομικ ά π ρόσωπ α (εταιρίες Ο. Ε., Ε.Ε., Ε. Π.Ε, Α.Ε. ) ή Συν εταιριστικές οργανώσ εις κάθε μορφ ής

ΜΕΤΡΟ 7.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ»
ΠΛΗΘΥΣΜΟ»
α. Ενισχύονται επενδύσεις που α φορούν : Διοργάνωσ η τοπικών εκδηλώσεων πο υ σχ ετίζονται με την γεωργική παραγωγή και χ αρακτηριστ ικά τοπικ ά αγροτ ικά προϊόντα, την τοπικ ή ιστορικ ή π αράδ οση
και την αγροτικ ή πολιτι στική κληρονομι ά κ αθώ ς και Πιλοτ ικά έργα επίδειξης γι α τη διάδοση νέων τεχνικών π αραγωγής στον γεωργικ ό τομέα.
β. Ποσοστό ενίσχυσης: έω ς 75%

γ. Επιλέξιμος προϋπολ.: απ ό 100.000,00€ / αν ά δικ αιούχο / αν ά τρι ετία

δ. Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α., Επιχει ρήσ εις των Ο.Τ.Α., Πολιτιστικ οί Σύλλογοι κ αι λοιποί συλλογικοί φ ορείς, Φυσικ ά π ρόσωπ α, ή νομικ ά πρόσωπ α

ΜΕΤΡΟ 7.5 : « ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
α. Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν : Αν άπλ αση οικισμών (αποκ αταστ άσ εις προσόψεων κτι ρίων, κτιρίων για κοινωφ ελή χρήση και αγ ροτικών π αραδοσιακών κτισμάτων χωρί ς αύξ ηση
δυναμικότητ ας), Προ στασ ία κ αι ανάδειξ η αξ ιόλογων αρχιτεκτονικών στ οιχείων της αγροτ ικής υπ αίθρου (π.χ. μύλοι, βρύσες, γ εφ ύρια μονοπ άτια κ.α.). .
β. Ποσοστό ενίσχυσης: Γι α αποκ ατ αστάσεις προσόψεων κτιρίων ανέρχ εται σε 60% και μέχρι 30.000 € συνολικ ό επιλ έξιμο κόστος. Γ ια τ ις λ οιπές κ ατηγορίες ιδιωτικών κτιρίων απ ό 75% μέχρι και 100% .
γ. Δι καιούχοι: Ο .Τ.Α., Επ ιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. , Φυσ ικά π ρόσωπ α, ή νομικ ά π ρόσωπ α

ΜΕΤΡΟ 7.6: «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ»
α.Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων με ενδεικτικά έργα όπως δημιουργία κ αι εκσ υγχρονισ μός τουριστικών κατ αλυμάτων κ αι π αραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστ ίασ ης, άθληση ς κ αι αναψυχή ς,
χώρων κατασκήνωσ ης, υπ αίθριων χώρων κατ άκλιση ς, αναψυκτη ρίων, ορεινών κατ αφ υγίων, εναλλακτικές δραστηριότητ ες τ ουρισμού και λοιπ ές συναφ εί ς δραστ ηριότ ητες.
β. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μ ε ενδεικτικά έργ α όπω ς δημιουργί α ή εκσυγχ ρονισμός βιοτεχνικών μον άδων επεξεργασ ίας τ οπικών πρώτων υλών σ ε τομεί ς εκτός της π ρώτης μετ απ οίησ ης και
εμπορίας γεωργικών π ροϊόντων.
γ. Ποσοστό ενίσ χυσης : έω ς 55%

δ. Επιλέξιμος προϋπολ.: έως 440.00 0,00€

ε. Δικαιούχοι : Φυσ ικά π ρόσωπ α, κ ατά κύρια ή μερική απ ασχόλησ η γεωργο ί (Κ ΥΑ 532/2003)

ΜΕΤΡΟ 7.9: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
α. Ενίσ χυση τουρισ τικών δραστηριοτήτων με εν δεικτικ ά έργα όπως δημιουργία κ αι εκσυγχρονισμός τουριστικών κατ αλυμάτων κ αι παραδοσι ακών ξ ενώνων, χώρων εστίασης, άθλ ηση ς και αναψυχής,
χώρων κατασκήνωσ ης, υπ αίθριων χώρων κατ άκλιση ς, αναψυκτη ρίων, ορεινών κατ αφ υγίων, εναλλακτικές δραστηριότητ ες τ ουρισμού και λοιπ ές συναφ εί ς δραστ ηριότ ητες.
β. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με ενδεικτικά έργ α όπω ς δημι ουργία ή εκσυγχ ρονισμός βιοτεχνικών μον άδων επεξεργασ ίας τοπικών πρώτων υλών σε τομείς εκτός της πρώτη ς μετ απ οίησ ης
και εμ πορίας γεωργικών προϊόντων.
•Ποσοστό ενίσχυσης: έως 5 5%

• Επιλέξιμος προϋπολ. : έως 440.000,00€

• Δικαιούχοι: Φ υσικά πρόσωπα, Νο μικά πρόσωπα Ιδιωτικο ύ Δικ αίου,
γ. Προβολή συγκρι τικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης
• Ποσοστό ενίσχυσης: έω ς 70% , το οποίο δεν μπορεί ν α υπ ερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ αν ά τρι ετία.

• Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α ., Επιχ ειρήσεις των Ο.Τ.Α., Πολιτ ιστικοί Σύλλογ οι, Φ υσικά, ή νομικά πρό σωπα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας υποβάλλονται στα γραφεία της ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ

έως 15 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 14:30.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1, 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΤΗΛ :24930-25047, ΦΑΞ: 24930-23522,
e-mail : anel-ae@hol.gr, http://www.anelkis.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111, 413 36 ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2410-284824, e-mail: anel @otenet.gr

