Μικρή ανάκαμψη
ελαιολάδου

στις

τιμές

του

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : μέτρα στήριξης
των κτηνοτροφικών προϊόντων

Οριακή ανάκαμψη σημειώθηκε στις τιμές του
ελαιολάδου στην Κρήτη και στη Μεσσηνία, λόγω
του ενδιαφέροντος που έδειξαν Ιταλοί έμποροι.
την Κρήτη οι ενώσεις του νομού Ηρακλείου
αγοράζουν το λάδι (τρία δέκατα) στα 2,00 ευρώ
το κιλό, με τις τιμές να μειώνονται κατά τρία λεπτά
όσο αυξάνεται η οξύτητα του προϊόντος. Έτσι, οι
αγρότες που πουλάνε λάδι οξύτητας τέσσερα
δέκατα πληρώνονται προς 1, 90 ευρώ το κιλό και
για τα πέντε δέκατα πληρώνονται προς 1,80 ευρώ
το κιλό. τη ητεία η τιμή δεν έχει ακόμα παγιωθεί,
αφού η Ένωση δεν αγοράζει ακόμα με οριστική
τιμή, η Μονή Σοπλού έχει κάνει προτάσεις σε
κάποιους συνεταιρισμούς για 2,10 ευρώ και
κάποιοι παραγωγοί έχουν ήδη πουλήσει σε ιδιώτες
με 2,17 ευρώ ανά κιλό.

Οι τιμές των
κτηνοτροφικών
προϊόντων
σημειώνουν αισθητή κάμψη τους τελευταίους
μήνες, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση
των αποθεμάτων στην παγκόσμια αγορά και στη
μείωση της ζήτησης. Λόγω αυτού, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα λάβει άμεσα μέτρα
για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου. Πιο
συγκεκριμένα: α) θα επανέλθουν σε ισχύ οι
κοινοτικές εξαγωγικές ενισχύσεις για το βούτυρο,
τα τυριά, το πλήρες και το αποβουτυρωμένο γάλα
σε σκόνη, β) θα αυξηθούν οι ποσότητες βουτύρου,
τυριών και γάλακτος σε σκόνη, που θα μπορούν
από την 1η Μαρτίου να οδηγηθούν στα ψυγεία της
κοινοτικής παρέμβασης, γ) θα συνεχιστεί η
ιδιωτική αποθεματοποίηση στο βούτυρο που φέτος
τέθηκε νωρίτερα σε ισχύ (από 1.1.2009).

Τποχρεωτική
η
αναγραφή
καταγωγής για το ελαιόλαδο

της

ύμφωνα με τροποποίηση του Κανονισμού
1019/2002 σχετικά με τις προδιαγραφές
εμπορίας ελαιολάδου, από την 1η Ιουλίου 2009
θα ισχύσει η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας
προέλευσης για το παρθένο και εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο. Με βάση τους νέους
κοινοτικούς
κανόνες,
στις
ετικέτες
των
συσκευασιών των παρθένων και εξαιρετικά
παρθένων ελαιολάδων θα αναφέρεται το όνομα
του κράτους μέλους ή της τρίτης εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) χώρας, στην περίπτωση
που πρόκειται για ελαιόλαδο που προέρχεται από
μια και μόνο χώρα. Θα αναγράφεται: «μίγμα από
κοινοτικές ελιές» ή «μίγμα από μη κοινοτικές ελιές»
ή «μίγμα από κοινοτικές και μη κοινοτικές
ελιές», στα ελαιόλαδα που προέρχονται από
διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε. ή αποτελούν
μίγματα ελαιολάδων κοινοτικών και τρίτων εκτός
Ε.Ε. χωρών. Επίσης, στις ετικέτες των συσκευασιών
μπορούν να χρησιμοποιούνται και οι όροι
«φρουτώδες», «πράσινο», «ώριμο», «ήπιας και
ισορροπημένης γεύσης», όπως αυτοί έχουν
καθοριστεί πρόσφατα από το Διεθνές υμβούλιο
Ελαιολάδου (ΙΟΟC).
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Μεταβιβάσεις
Ενίσχυσης

Δικαιωμάτων

Σεύχος 8ο - Υεβρουάριος 2009

Ενιαίας

Η διαδικασία μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας
Ενίσχυσης για το 2009 θα διαρκέσει μέχρι την
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009. Η υποβολή της τελικής
αίτησης γίνεται είτε από τη Δευτεροβάθμια
υνεταιριστική Οργάνωση, είτε από τους ίδιους
τους παραγωγούς με συστημένη επιστολή στην
κεντρική διοίκηση ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία δεν αφορά όλους
τους αγρότες, παρά μόνο όσους μεταβιβάζουν
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι μεταβολές των
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μπορεί να
αφορούν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης λόγω: α) πώλησης δικαιωμάτων μαζί με
γη, β) πώλησης δικαιωμάτων ανεξάρτητα από την
πώληση γης (εδώ περιλαμβάνονται και οι
περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω ένταξης στην
εξισωτική αποζημίωση ή ορισμού αρχηγού
εκμετάλλευσης), γ) πώλησης ειδικών δικαιωμάτων,
δ) πώλησης του συνόλου της εκμετάλλευσης
(σύνολο γης και δικαιωμάτων), ε) κληρονομιάς, στ)
ενοικίασης δικαιωμάτων μαζί με γη, ζ) αλλαγής
ΑΥΜ δικαιούχου.

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών
ελ. 2

ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΟΤ
ΜΗΝΑ
Αβοκάντο
ελ. 3

ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΟΤ ΜΗΝΑ
Ενισχύσεις
Επενδύσεων
Αγροτουρισμού
ελ. 4-5

Ενισχύσεις
Αναπτυξιακού
Νόμου για τα
γεωργικά προϊόντα
ελ. 6-7

ΑΓΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
ελ. 8
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Οκτώβριος
2008
Υεβρουάριος
2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
2007 – 2013
Άξονας 1 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της
γεωργίας και της δασοκομίας»

Μέτρο 1.1.2.
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
τόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων
γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η
διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Βασικά Ποσοστά Ενίσχυσης
Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

25% αρχικό ποσοστό,

25% αρχικό ποσοστό,

10% οριζόντια ενίσχυση για τις μεσαίες &
20% για τις μικρές,

πλέον του πρόσθετου ποσοστού που
προβλέπεται για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις

δηλαδή τελικά 35%-45%

(βλ. ακόλουθο πίνακα)

Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
1. Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς
ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της
μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος
τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή
(0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (MAE).
2. Σα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να
είναι:
• Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους
• Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά
τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα
καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε
άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000
τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα).
3. Σο ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της
εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και
καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του
Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων.
4. Σο σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των
καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν
προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση
Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για
πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης
στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της

αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της
πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση,
τους 14 μήνες.
5. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου
ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών
εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας
θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος
και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις
μεταξύ των συζύγων.
Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί
ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης.
Μεταβίβαση
της
αρχηγίας
γεωργικής
εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και
άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την
ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
Σο σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου
πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση
Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ
ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της.

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιo στα
Καταστήματα της Παγκρήτιας Σράπεζας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας, www.pancretabank.gr
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Πρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανά νομό της
Κρήτης για τη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Μεσαίες

Μικρές

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Δ. Κρουσώνα

7%

14%

Τπόλοιπος Νομός

5%

9%

Δ. Οροπεδίου Λασιθίου

6%

12%

Τπόλοιπος Νομός

3%

7%

Δ. Ανωγείων

7%

14%

Τπόλοιπος Νομός

5%

9%

Δήμος φακίων και Κοινότητα Ασή Γωνιάς

7%

14%

Τπόλοιπος Νομός

5%

9%

Νομοί
Ηρακλείου

Λασιθίου

Ρεθύμνου

Φανίων

Σμήματα Νομού

Σα είδη των ενισχύσεων παρέχονται εναλλακτικά ως εξής:
α) επιχορήγηση,
β) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,
γ) φορολογική απαλλαγή,
δ) επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
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κοπός του Αναπτυξιακού Νόμου είναι ο καθορισμός και η εξειδίκευση της επενδυτικής,
αναπτυξιακής και βιομηχανικής πολιτικής του Ελληνικού κράτους. το νόμο περιγράφονται και
οριοθετούνται οι δαπάνες που επιδοτούνται ανά τομέα δραστηριότητας (πρωτογενή,
δευτερογενή, τριτογενή) και καθορίζεται η ενίσχυση που δικαιούται ο υποψήφιος επιχειρηματίας
ανάλογα με τη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται, το μέγεθος της επιχείρησης που επιθυμεί
να υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο (μικρή, μεσαία επιχείρηση), τον αριθμό των υπαλλήλων που
απασχολεί κλπ.

Παραγωγή Αγροτικών
Προϊόντων
τον τομέα της παραγωγής αγροτικών
προϊόντων ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που
αναφέρονται σε μηχανικά μέσα σποράς,
καλλιέργειας
και
συγκομιδής
αγροτικών
προϊόντων, καθώς και σε μηχανολογικό
εξοπλισμό τυποποίησης και συσκευασίας ή
συντήρησης γεωργικών προϊόντων φυτικής ή
ζωικής προέλευσης.
τον τομέα της φυτικής παραγωγής ενισχύονται
επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεωνεκμεταλλεύσεων
θερμοκηπιακού
τύπου
(παραγωγή κηπευτικών, ανθέων, μανιταριών,
πολλαπλασιαστικού υλικού λοιπών ειδών
δενδροκηπευτικής, κ.α.) ή και βιολογικής
γεωργίας οποιασδήποτε μορφής.
Ενισχύονται επίσης επενδυτικά σχέδια που
αφορούν
επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις
του
κτηνοτροφικού
τομέα
εσταυλισμένου
ή
ημιεσταυλισμένου τύπου, καθώς και πυρήνων
αναπαραγωγής ζώων. τις επιλέξιμες μονάδες
περιλαμβάνονται βοοτροφικές, αιγοπροβατοτροφικές, χοιροτροφικές, πτηνοτροφικές και
κονικλοτροφικές μονάδες.
Επίσης,
περιλαμβάνονται
μονάδες
μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού
μελισσών και λοιπόν προϊόντων κυψέλης,
μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών καθώς και
εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών.
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Μεταποίηση Αγροτικών
Προϊόντων
Προσφέρονται ενισχύσεις
για
τον
τομέα
μεταποίησης ελαιούχων προϊόντων που αφορούν
επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού, ίδρυσης νέων
μονάδων ή επέκτασης ελαιοτριβείων καθώς και
μονάδων
επεξεργασίας
και
τυποποίησης
ελαιολάδου. Επιπλέον, ενισχύονται μονάδες
επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών καθώς και
επενδυτικά
σχέδια
εκσυγχρονισμού
πυρηνελαιουργείων.
Ο τομέας των οπωροκηπευτικών ενισχύεται μέσω
του Αναπτυξιακού Νόμου με τη χρηματοδότηση
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν μονάδες
μεταποίησης ή τυποποίησης οπωροκηπευτικών
προϊόντων, παραγωγής χυμών εσπεριδοειδών
(εκσυγχρονισμό), αποξήρανσης οπωροκηπευτικών
(σταφίδα) και αξιοποίησης υπολειμμάτων για την
παραγωγή λιπασμάτων ή και ζωοτροφών.
τον τομέα οίνου προβλέπονται ενισχύσεις για την
ίδρυση, εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση
οινοπείων, μονάδων παραγωγής συμπυκνωμένου
γλεύκους και παραγωγής ξυδιού από οίνο.
ε ότι αφορά τις ενισχύσεις σε μονάδες
μεταποίησης
γεωργικών
προϊόντων
ζωικής
προέλευσης, αυτές περιλαμβάνουν επενδυτικά
σχέδια εκσυγχρονισμού, ίδρυσης μονάδων σφαγής
ζώων και πτηνών, καθώς επίσης και μονάδων
τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος. Επιπλέον,
ενισχύονται
μονάδες
επεξεργασίας
και
τυποποίησης
γάλακτος
και
υποπροϊόντων,
σαλιγκαριών, μελιού και προϊόντων κυψέλης και
αυγών. τα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνονται
επίσης και μονάδες παραγωγής ζωοτροφών.

τα Φανιά παράγονται 4.000 τόνοι ετησίως που αναλογούν στο 90% της
συνολικής εθνικής παραγωγής. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως είναι η Fuerte, η Hass και η
Ettinger. Σα επίσημα στοιχεία δείχνουν φυτείες περίπου 3.600 στρ. στο Νομό Φανίων, 700 στρ. στο
Νομό Ρεθύμνης και 100 στρ. στο Νομό Ηρακλείου.
Σο
έντονο
εμπορικό
ενδιαφέρον
που
αναπτύσσεται τόσο στην
εγχώρια, όσο και στην εξωτερική αγορά, έχει
τονώσει και ευνοήσει την καλλιέργεια του
αβοκάντο με αποτέλεσμα να αυξάνονται διαρκώς,
τόσο το μέγεθος των καλλιεργειών, όσο και ο
αριθμός τους. Μόνο την περίοδο 2004-2006
πωλήθηκαν από φυτώρια του Νομού Φανίων
25.000 δενδρύλλια. Η εσωτερική κατανάλωση
έχει φτάσει και ξεπεράσει την εγχώρια παραγωγή,
ενώ οι εξαγωγές προς τις χώρες τις Ευρωπαϊκής
Ένωσης από 900 τόνους που ήταν στις αρχές του
2000 διπλασιάστηκαν το 2006 φθάνοντας από
το Νομό Φανίων τους 1.850 τόνους.
Η αύξηση της κατανάλωσης στις χώρες της Ε.Ε.
έχει διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια
φτάνοντας σχεδόν τους 300 χιλ. τόνους, ενώ
παράλληλα η παραγωγή του αβοκάντο στις χώρες
της λεκάνης της Μεσογείου τείνει να μειωθεί (η
Ισπανία μείωσε την παραγωγική της έκταση την
περασμένη δεκαετία κατά 10.000 στρ. ενώ το
Ισραήλ κατά 15.000 στρ.). Αυτό έχει ως συνέπεια
την αυξανόμενη ζήτηση του προϊόντος από τη
χώρα μας και τις υψηλές τιμές αγοράς για το
προϊόν.
Η μέση απόδοση της
καλλιέργειας
του
αβοκάντο
φτάνει
τα 1.200 - 1.300
κιλά το στρέμμα, ενώ η
τιμή του κυμαίνεται από
0,80-1,00€
το κιλό.
Η όψιμη ποικιλία Hass
πετυχαίνει
τιμές
μέχρι και 1,10€ το κιλό
καθώς καλύπτει το
μεγάλο κενό στην
παγκόσμια
αγορά
μεταξύ
Υεβρουαρίου
και Μαΐου.

Σάσεις της
αγοράς

Σο δέντρο του αβοκάντο
έχει
υψηλές
απαιτήσεις.
Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός
της άρδευσης του αβοκάντο θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη την εξασφάλιση επαρκούς εδαφικής
υγρασίας στο ενεργό ριζόστρωμα, να μη δημιουργεί
υπερβολική υγρασία, που είναι επιζήμια και το νερό
άρδευσης να έχει χαμηλή περιεκτικότητα χλωρίου.
Επιπλέον, τα καλλιεργούμενα εδάφη θα πρέπει να
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα ενεργού ασβεστίου και
αλατότητας, με πολύ καλή διαπερατότητα, μέση
σύσταση και γονιμότητα.
τα παραπάνω, μεγάλη σημασία επίσης έχει η
επιλογή του κατάλληλου υποκειμένου που θα πρέπει
να αντέχει στο κρύο, στις ασθένειες και στην
υγρασία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη γρήγορη
ανάπτυξη του φυτού, στην αντοχή του και στην
ικανοποιητική καρποφορία του. Σα καταλληλότερα
είναι τα Μεξικανικής προέλευσης με σημαντικότερα
τα Topa-Topa, Mexico, Mexicola, Diuk και
δευτερεύοντος τα Zutano και Bacon.

Καλλιέργεια

Σο αβοκάντο προσφέρεται
ιδιαίτερα και για βιολογική
καλλιέργεια. Βασικός λόγος
είναι πως στην περιοχή της Κρήτης δεν
αντιμετωπίζει σοβαρούς εχθρούς και ασθένειες που
να επιβάλουν επεμβάσεις με φυτοφάρμακα. Ακόμα
και στις συμβατικές καλλιέργειες δεν απαιτείται
έντονη επέμβαση με φυτοφάρμακα. Η πυκνότητα
του φυλλώματος και η ανάπτυξη του δέντρου έχουν
σαν αποτέλεσμα ένα ανεπαρκή φωτισμό κάτω από
το δέντρο που δεν ευνοεί την ανάπτυξη ζιζανίων.
Επίσης, το αβοκάντο είναι ένα δέντρο που συνεχώς
ανανεώνει το φύλλωμά του με αποτέλεσμα να
έχουμε σε όλες τις καλλιέργειες εδάφη πλούσια σε
οργανική ύλη τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν
στη σωστή θρέψη του δέντρου. υνεπώς, και στο
βαθμό που αναφερόμαστε σε μη προβληματικά
εδάφη, το αβοκάντο μπορεί να αναπτυχθεί σχεδόν
χωρίς την ανάγκη προσθήκης χημικών
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Για τις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Άξονα 3
(ΟΠΑΑΧ) και (LEADER) μπορείτε να αποστείλετε τα
ερωτήματά σας μέσω της ηλεκτρονικής ΦΟΡΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ από την ιστοσελίδα της Παγκρήτιας
Σράπεζας : www.pancretabank.gr.

το πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» και συγκεκριμένα από τον Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές
περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», προωθούνται μέτρα τα
οποία στηρίζουν τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες,
στηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις και ενθαρρύνουν τις τουριστικές
δραστηριότητες.
Ειδικότερα, το Μέτρο 3.1.3 ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων θα
υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες θα
είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των
ΟΠΑΑΦ της Γ΄Προγραμματικής Περιόδου.

το Μέτρο εντάσσονται ενδεικτικά τα
ακόλουθα:
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων
εστίασης και αναψυχής
Ίδρυση
και
εκσυγχρονισμός
γραφείων
οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης
αγροτικού τουρισμού
Ίδρυση,
επέκταση
και
εκσυγχρονισμός,
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού (εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών,
χώροι
γευσιγνωσίας,
κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης)

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Μέτρου
αναφέρονται στα εξής:
Κατασκευή, αγορά, περιλαμβανομένης της
χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή βελτίωση ακινήτων
Αγορά
ή
χρηματοδοτική
μίσθωση
με
δυνατότητα αγοράς καινούργιου μηχανολογικού
εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω
όπως, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και
συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας,
δαπάνες για την απόκτηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και δαπάνες αδειών εκμετάλλευσης

Οι παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας αφορούν πολύ μικρές
επιχειρήσεις και θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος.
Για τις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό
επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως 600.000 € και έως 40 κλίνες. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού
των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με
αύξηση της δυναμικότητας τους στο όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’
επέκταση. Η ενίσχυση (50%) χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Επιπλέον, είναι δυνατή η
χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει το 20% της Δημόσιας Δαπάνης της επένδυσης με
την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110%
της προκαταβολής.
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Ανάλογα μέτρα (υποδομές
διανυκτέρευσης,
χώροι
εστίασης και αναψυχής,
γραφεία αγροτουρισμού και επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουρισμού) προωθούνται
επίσης από το Μέτρο 4.1 «τρατηγικές Σοπικής
Ανάπτυξης» του Άξονα LEADER του ΠΑΑ 20072013, που αφορά μέτρα διαφοροποίησης της
αγροτικής οικονομίας και βελτίωσης της ποιότητας
ζωής. τόχοι είναι, η βελτίωση και οργάνωση του
τουριστικού
προϊόντος,
η
ενίσχυση
της
απασχόλησης, η αύξηση της επισκεψιμότητας των

περιοχών παρέμβασης, η συμβολή στην
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και
η
προβολή-προώθηση
των
συγκριτικών
πλεονεκτημάτων
των
περιοχών.
Ιδιαίτερη
βαρύτητα δίνεται στην προώθηση ίσων ευκαιριών
σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Για παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας δικαιούχοι κρίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα κάτοικοι ή μη των περιοχών
παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων του
Άξονα 4, που δύνανται να ασκήσουν
επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, πηγή χρηματοδότησης για
επιχειρησιακά σχέδια αγροτουρισμού μπορεί να
αποτελέσει ο Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004,
όπου μπορούν να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια
που σχετίζονται με τη μετατροπή παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες
τουλάχιστον δύο αστέρων. Σα παρεχόμενα είδη
ενισχύσεων
εναλλακτικά
αφορούν
την
επιχορήγηση (από 25% έως 40%) για την κάλυψη
τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του
επενδυτικού σχεδίου, φορολογική απαλλαγή και

επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης.
τις
επιλέξιμες
δαπάνες
περιλαμβάνονται κόστη κατασκευής, επέκτασης,
εκσυγχρονισμού κτιριακών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων,
καθώς
και
δαπάνες
διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Επιπλέον,
επιλέξιμες μπορεί να είναι οι άϋλες δαπάνες που
αφορούν δαπάνες μελετών και συμβούλων,
απόκτησης ISO, οργάνωσης διοίκησης, έρευνας
αγοράς κ.α.
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