Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Προκηρυσσόμενων υποδράσεων στα Δωδεκάνησα (Ιούνιος 2019)

19.2.2: Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη
γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.3

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
η
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1 μεταποίηση,
και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ)

Περιγραφή

Προτεραιότητα προγράμματος. Συγκεκριμένοι τομείς παραγωγής ειδών διατροφής (βάσει ΚΑΔ). Ενισχύονται οι ιδρύσεις,
εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων και αποθηκευτικών χώρων, για επενδύσεις (ενδεικτικά) στους
εξής τομείς: Ζυθοποιίας, Επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), Πυρηνελαιουργείων,
Παραγωγής αποσταγμάτων, Παραγωγής ειδών διατροφής.

75%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

920.000,00

Tips: ετοιμότητα (+15%), ίδια κεφάλαια – ρεαλιστικότητα κόστους (+10%), αναγκαιότητα – μοναδικότητα στην περιοχή (+9%)

40%

65%

1407/2013
(de
minimis) –
Μέχρι
200.000€
ανά τριετία

Μόνο εκσυγχρονισμοί (βάσει ΚΑΔ) – Προσοχή διαφοροποιείται η περιοχή εφαρμογής (μικρά νησιά).
Στο πλαίσιο της υπο-δράσης θα ενισχυθούν οι εξής ομάδες ενεργειών:
- Ο εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων, μόνο στα νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους.
- Ο εκσυγχρονισμός/επέκταση επιχειρήσεων στον εναλλακτικό τουρισμό - εκτός αυτών που σχετίζονται με το θαλάσσιο
περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία - και ιδιαίτερα στον τουρισμό εμπειρίας
- Ο εκσυγχρονισμός των χώρων εστίασης (όχι αναψυχής) και η ποιοτική αναβάθμιση των εστιατορίων μόνο στα νησιά με
λιγότερους από 3.000 κατοίκους, για την απόκτηση προτύπου ποιότητας (π.χ. Αegean Cuisine)

250.000,00

Tips: ετοιμότητα (+15%), ειδικές μορφές τουρισμού+NATURA (+10%)

Προτεραιότητα προγράμματος, βάσει ΚΑΔ – εξαιρείται το εμπόριο. Θα ενισχυθούν ιδρύσεις βιοτεχνικών μονάδων και
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και οι εκσυγχρονισμοί / επεκτάσεις / μετεγκαταστάσεις, μη
συμπεριλαμβανόμενων επιχειρήσεων του εμπορίου. Ενδεικτικά θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης & χειροτεχνίας, διακοσμητικών ειδών, κοσμημάτων, ειδών διατροφής μετά την 1η μεταποίηση
(μονάδες παραγωγής έτοιμων φαγητών, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής κλπ), οι μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων,
Μονάδες παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας, οι βιοτεχνίες επεξεργασίας πέτρας, ξύλου –σιδήρου, παραγωγής
δερματίνων ειδών, ειδών συσκευασίας κλπ.

1.000.000,00

Tips: ετοιμότητα (+15%), ρεαλιστικότητα κόστους (+12%), καινοτομία (+10%), ίδια κεφάλαια (+7%)

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί,
χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Μόνο εκσυγχρονισμοί (βάσει ΚΑΔ), προτεραιότητα στα μικρά νησιά και στον πολιτισμό. Μέσω της υπο-δράσης, θα
ενισχυθούν εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της περιοχής και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ενδεικτικά θα στηριχθούν επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης (π.χ. φροντιστήρια ξένων
γλωσσών, μουσικοδιδασκαλείο, εκμάθησης Η/Υ), ευεξίας και αισθητικής (π.χ. φυσικοθεραπευτήριο, spa, κομμωτήριο
κλπ), παιδικών σταθμών, παιδότοπων, θεαμάτων (π.χ. κινηματογράφος), καλλιτεχνών (ζωγράφοι, γλύπτες, συγγραφείς),
αθλητισμού (π.χ. γυμναστήριο), κλπ.

40%

150.000,00

19.2.3: Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

Tips: μικρό νησί + Κοινωνικός τομέας ή πολιτισμός (+20%), αναγκαιότητα – μοναδικότητα (+20%)

19.2.3.1

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό
προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα
του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

75%

1305/2013,
παράρτημα
ΙΙ

Προτεραιότητα προγράμματος, επιλεξιμότητα επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ. Ενισχύονται επενδύσεις για ιδρύσεις,
εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, σε τομείς φυτικής και
ζωικής παραγωγής, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά αφορά σε κλάδους: κρέας-πουλερικά, γάλα, Αυγά,
Μελισσοκομία, Ελαιούχα προϊόντα (εκτός από ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος κλπ.

750.000,00

Tips: ετοιμότητα (+15%), καινοτομία (+7%), αναγκαιότητα – μοναδικότητα στην περιοχή (+12%)

65%

651/2014,
άρθρο 22

40%

651/2014,
άρθρο 14

Ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του 651/2014. Προσοχή διαφοροποιείται η περιοχή εφαρμογής (μικρά νησιά)
Στο πλαίσιο της υπο-δράσης θα ενισχυθούν οι εξής ομάδες ενεργειών:
α) Η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων από μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων μόνο στα νησιά με
λιγότερους από 3.000 κατοίκους
β) Ο εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων, μόνο στα νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους.
γ) Η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός/επέκταση/μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στον εναλλακτικό τουρισμό - εκτός αυτών
που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία - και ιδιαίτερα στον τουρισμό εμπειρίας
δ) Ο εκσυγχρονισμός των χώρων εστίασης (όχι αναψυχής) και η ποιοτική αναβάθμιση των εστιατορίων μόνο στα νησιά
με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, για την απόκτηση προτύπου ποιότητας (π.χ. Αegean Cuisine)

700.000,00

Tips: ετοιμότητα (+15%), ειδικές μορφές τουρισμού+NATURA (+10%)

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

65%

40%

651/2014,
άρθρο 22
651/2014,
άρθρο 14

Ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του 651/2014. Υπάρχει προτεραιότητα στα μικρά νησιά και στον πολιτισμό (βάσει
ΚΑΔ). Μέσω της υπο-δράσης, θα ενισχυθούν ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, με στόχο
την κάλυψη των αναγκών της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ενδεικτικά θα στηριχθούν επιχειρήσεις
ιδιωτικής εκπαίδευσης (π.χ. φροντιστήρια ξένων γλωσσών, μουσικοδιδασκαλείο, εκμάθησης Η/Υ), ευεξίας και
αισθητικής (π.χ. φυσικοθεραπευτήριο, spa, κομμωτήριο κλπ), παιδικών σταθμών, παιδότοπων, θεαμάτων (π.χ.
κινηματογράφος), καλλιτεχνών (ζωγράφοι, γλύπτες, συγγραφείς), αθλητισμού (π.χ. γυμναστήριο), κλπ.

350.000,00

Tips: μικρό νησί + Κοινωνικός τομέας ή πολιτισμός (+20%), αναγκαιότητα – μοναδικότητα (+20%)

ΣΥΝΟΛΟ

1η Πρόσκληση_CLLD/LEADER_Ιδιωτικά_ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. – (Ιούνιος 2019)

4.120.000,00
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