1η Πρόσκληση Επενδυτικών Σχέδιων Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Υπομέτρο 19.2, ΠΑΑ 2014-2020, Τοπικό Πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ,
LEADER/CLLD Χαλκιδικής.
Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση για την υποβολή Επενδυτικών Σχέδιων Ιδιωτικού Χαρακτήρα
στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής
ΤΑΠΤοΚ», του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»
(ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD Χαλκιδικής.

Περιοχή παρέμβασης Υπομέτρου:
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, είναι το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής
(πλην της χερσονήσου του Άθωνα).

Πληροφορίες Ανά Υποδράση:
19.2.2. Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους τας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Υποδράση
Πληροφορίες
•
19.2.2.2.
Ενίσχυση
επενδύσεων
στη
μεταποίηση, εμπορία
•
και/ή
ανάπτυξη
γεωργικών
προϊόντων
με
αποτέλεσμα
μη
γεωργικό προϊόν για
την
εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

Αντικείμενο: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση και
μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και
εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση
προϊόντων αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚO προϊόν
Επιλέξιμοι τομείς: Zυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων
κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά
προϊόντα), Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, Μονάδες
πυρηνελαιουργείων, Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από
οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, Μονάδες
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή
προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, Μονάδες
επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως
κλωστική κάνναβης, λινάρι)
Ποσοστό επιχορήγησης επενδύσεων: 50%

•

Αντικείμενο: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
19.2.2.3.
Ενίσχυση • Ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις, οι οποίες είτε:
επενδύσεων
στον
1. Υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην
τομέα του τουρισμού
κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών
με
σκοπό
την
2. Υλοποιούνται από Νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό
εξυπηρέτηση ειδικών
συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο
στόχων της τοπικής
μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του
στρατηγικής.
50%.
3. Ενσωματώνουν την καινοτομία στην παραγωγική τους
διαδικασία, παράγουν καινοτόμο προϊόν ή αναπτύσσουν
καινοτόμες ενέργειες
Ποσοστό επιχορήγησης επενδύσεων : 65%
ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Έδρα εταιρείας: Καραολή & Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά,
Τηλ: 2310 403371-2, Φαξ: 2310 403372 (εσωτ. 113)
Γραφεία Αθηνών: Ερμού 51, ΤΚ 10563, Αθήνα
Τηλ: 2103234811, Φαξ: 210 3239159
e-mail: info@gnosianaptixiaki.gr, Ιστοσελίδα: www.gnosianaptixiaki.gr
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19.2.2. Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους τας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Υποδράση
Πληροφορίες
• Αντικείμενο: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
19.2.2.4
Ενίσχυση
μεταποίηση, και του εμπορίου.
επενδύσεων
στους
• Ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις, οι οποίες είτε:
τομείς της βιοτεχνίας,
1. Υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην
χειροτεχνίας,
κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών
παραγωγής ειδών μετά
2. Υλοποιούνται από Νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό
η
την 1 μεταποίηση, και
συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο
του εμπορίου με σκοπό
μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του
την
εξυπηρέτηση
50%.
ειδικών στόχων της
3. Ενσωματώνουν την καινοτομία στην παραγωγική τους
τοπικής στρατηγικής.
διαδικασία, παράγουν καινοτόμο προϊόν ή αναπτύσσουν
καινοτόμες ενέργειες
Ποσοστό επιχορήγησης επενδύσεων : 65%
19.2.2.5
Ενίσχυση
• Αντικείμενο: Επενδύσεις που βελτιώνουν την παροχή
επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και
υπηρεσιών για την
συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή
εξυπηρέτηση
του
παρέμβασης.
αγροτικού πληθυσμού
• Ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις, οι οποίες είτε:
(παιδικοί
1. Υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην
σταθμοί,
χώροι
κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών
αθλητισμού,
2. Υλοποιούνται από Νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό
πολιτιστικά κέντρα,
συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο
κλπ) με σκοπό την
μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του
εξυπηρέτηση ειδικών
50%.
στόχων της τοπικής
Ποσοστό επιχορήγησης επενδύσεων : 65%
στρατηγικής.
19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
Υποδράση
Πληροφορίες
19.2.3.1
Οριζόντια
εφαρμογή
•
μεταποίησης, εμπορίας
και/ή
ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων
με
αποτέλεσμα
γεωργικό προϊόν με
σκοπό
την
εξυπηρέτηση
των
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

Αντικείμενο: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων
παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των
προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και
στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών
προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.
Ποσοστό επιχορήγησης επενδύσεων: 50%

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Έδρα εταιρείας: Καραολή & Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά,
Τηλ: 2310 403371-2, Φαξ: 2310 403372 (εσωτ. 113)
Γραφεία Αθηνών: Ερμού 51, ΤΚ 10563, Αθήνα
Τηλ: 2103234811, Φαξ: 210 3239159
e-mail: info@gnosianaptixiaki.gr, Ιστοσελίδα: www.gnosianaptixiaki.gr
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19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
Υποδράση
Πληροφορίες
19.2.3.3
Οριζόντια
εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων
στον
τομέα του τουρισμού
με
σκοπό
την
εξυπηρέτηση
των
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
• Αντικείμενο 19.2.3.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση
19.2.3.4
Οριζόντια
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
εφαρμογή ενίσχυσης
διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών
επενδύσεων
στους
τουρισμού.
τομείς της βιοτεχνίας,
• Αντικείμενο 19.2.3.4: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση
χειροτεχνίας,
επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.
την 1η μεταποίηση, και
• Αντικείμενο 19.2.3.5: Επενδύσεις που βελτιώνουν την παροχή
του εμπορίου με σκοπό
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και
την εξυπηρέτηση των
συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή
στόχων της τοπικής
παρέμβασης
στρατηγικής.
19.2.3.5
Οριζόντια
Ποσοστά επιχορήγησης επενδύσεων:
εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων παροχής
 Μικρές, Πολύ μικρές που λειτουργούν έως 5 έτη,
υπηρεσιών για την
χωρίς διανομή κερδών 65%,
εξυπηρέτηση
του
 Μικρές, Πολύ μικρές 55%
αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί
σταθμοί,
χώροι
αθλητισμού,
πολιτιστικά
κέντρα,
κλπ) με σκοπό την
εξυπηρέτηση
των
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
Γενικά:
• Δικαιούχοι για όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι: Πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
• Οι δικαιούχοι δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
• Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε
επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Έδρα εταιρείας: Καραολή & Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά,
Τηλ: 2310 403371-2, Φαξ: 2310 403372 (εσωτ. 113)
Γραφεία Αθηνών: Ερμού 51, ΤΚ 10563, Αθήνα
Τηλ: 2103234811, Φαξ: 210 3239159
e-mail: info@gnosianaptixiaki.gr, Ιστοσελίδα: www.gnosianaptixiaki.gr
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Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες
Όριο σε
Π/Υ

Α.Α.

Κατηγορία δαπάνης

1

Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου (επιλέξιμη η αγορά οικοδομημένης
ή μη οικοδομημένης γης)

2.1

Αγορά, μεταφοράς και εγκατάστασης παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού

2.2

Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων (ως συμπλ/τικη δαπάνη
σε παραγωγικές επενδύσεις)

3

Αγορά καινούργιων οχημάτων

3.1

Οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης

3.2

Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης

4

Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας

5

Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, (fax, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα
ενδοεπικοινωνίας, Η/Υ, λογισμικά, περιφερειακά μηχανήματα και
φωτοτυπικά)

6

Δαπάνες
συστημάτων
ασφαλείας
εγκαταστάσεων,
πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

7

έως
10%

συστημάτων

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της
μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για
συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

έως
10%

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της
αίτησης στήριξης (μόνο για τις υπό δράσεις: 19.2.2.2- 5 & 19.2.3.1)

8

9
10

11

12

Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων,
δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνας
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία,
σήμανση).
Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε
εκθέσεις (μόνο για τις υπό δράσεις: 19.2.2.2- 5 & 19.2.3.1)
Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά
ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου (μόνο για
τις υπό δράσεις: 19.2.2.2- 5 & 19.2.3.1)
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των
εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση) (μόνο για τις υπό δράσεις:
19.2.2.2- 5 & 19.2.3.1)
Αμοιβές προσωπικού εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί
αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την
ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας (μόνο για τις υπό δράσεις:
19.2.2.2- 5 & 19.2.3.1)
ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Έδρα εταιρείας: Καραολή & Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά,
Τηλ: 2310 403371-2, Φαξ: 2310 403372 (εσωτ. 113)
Γραφεία Αθηνών: Ερμού 51, ΤΚ 10563, Αθήνα
Τηλ: 2103234811, Φαξ: 210 3239159
e-mail: info@gnosianaptixiaki.gr, Ιστοσελίδα: www.gnosianaptixiaki.gr
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10%
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Λοιπές πληροφορίες
•
•
•
•

Προϋπολογισμός προτάσεων: έως 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε
υποδομές ή/ και εξοπλισμό και έως τις 100.000€ για άυλες πράξεις.
Έπιλεξιμότητα δαπανών: μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ή από
21/12/2016, υπό προϋποθέσεις.
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδύσεων: 3 ετή από την ένταξη (και πριν 30/6/2023).
Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 07/03/2019, (13:00) - 20/05/2019, (15:00)

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2310403371
e-mail: info@gnosianaptixiaki.gr
(Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ιωάννης Πάλλας, Πρόδρομος Βαδράτσικας)
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