ΜΑΪΟΣ 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης, την
ανάλυση SWOT, τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2014-20, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 και
ειδικά το Μέτρο 19, το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-20 και κυρίως την 4η προτεραιότητα, καθώς και τη
μακρά τοπική διαβούλευση, που προηγήθηκε, καθορίζονται οι θεματικές κατευθύνσεις τοπικής
ανάπτυξης CLLD/LEADER για την περιοχή παρέμβασης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
η

1 Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του Αγροδιατροφικού τομέα
2η Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
η

3 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4η Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, συναρτάται σε
μεγάλο βαθμό, με τις πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής
παραδοσιακών μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων (γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι, παραδοσιακά
ηδύποτα, λάδι, κρασί, αρωματικά φυτά, προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής) που ενώ είναι
γνωστά, αναγνωρίσιμα και περιζήτητα, εντούτοις η παραγωγή τους παραμένει σε χαμηλά, μη
ανταγωνιστικά, επίπεδα οικογενειακής παραγωγής.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι, η στήριξη των επιχειρήσεων της μεταποίησης της αγροτικής/αλιευτικής
παραγωγής, για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα, για τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, την προώθηση
των προϊόντων στις αγορές με σύγχρονα μέσα, με ανάπτυξη συνεργατικών πρωτοβουλιών και
σχηματισμών.
Η καθιέρωση της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης, με τη συνεργασία των επαγγελματιών της εστίασης,
μέσω της δικτύωσης και συνεργασίας στη βάση καθιέρωσης του προτύπου ποιότητας Aegean Cuisine και
στην προοπτική ανάδειξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2019, αποτελεί κρίσιμο κρίκο για μια ανταγωνιστική τοπική αγροτική παραγωγή.
Τα παραδοσιακά προϊόντα των νησιών της περιοχής, αλλά και η γαστρονομική παράδοση είναι μοναδικά.
Η διαφορά με άλλες περιοχές της χώρας είναι, ότι η παράδοση αυτή εξακολουθεί και διαιωνίζεται
άρρηκτα συνδεδεμένη με το πείσμα του νησιώτη αγρότη ή θαλασσινού να παράγει και να δημιουργεί,
παρά τις αντίξοες και πολλές φορές αντιοικονομικές συνθήκες που τον περιβάλλουν. Τα νησιά της
περιοχής παρέμβασης έχουν να παρουσιάσουν τη δική τους ιδιότυπη παραγωγή και δημιουργία, είτε
αυτή αφορά προϊόντα της θάλασσας, είτε προϊόντα της γης και την αυθεντική δωδεκανησιακή κουζίνα.
Η δωδεκανησιακή κουζίνα αποτελεί ίσως την πλέον αντιπροσωπευτική περίπτωση δημιουργικής
αφομοίωσης τεχνικών παρασκευής και υλικών, από ολόκληρη τη Μεσόγειο και άλλες περιοχές. Στην
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περιοχή εντοπίζονται αξιόλογες δυνατότητες, για ανάπτυξη προϊόντων με ατομικές και συλλογικές
πρωτοβουλίες, για την ένταξη αυθεντικών προϊόντων της γης και της θάλασσας στα τοπικά και ευρύτερα
σύγχρονα δίκτυα διανομής και για την αναβάθμισή τους, με την υιοθέτηση διαδικασιών διασφάλισης
ποιότητας και του αυθεντικού χαρακτήρα.
Η Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος,
συνδέεται με τις προοπτικές οικονομικής αναζωογόνησης των νησιών σε μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων,
όπως με τη στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον εναλλακτικό Τουρισμό (Τουρισμό της
Εμπειρίας), με την ενίσχυση της μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας. Επιμέρους πτυχές του πολιτισμού,
του περιβάλλοντος και της παράδοσης, καθιστούν τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, ελκυστικούς
τόπους τουριστικού προορισμού και ενδιαφέροντος και οδηγούν στη χάραξη μιας στρατηγικής, με
κατεύθυνση την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στο πεδίο του Τουρισμού της Εμπειρίας, κατεύθυνση
προς την οποία επιβάλλεται να στραφεί η τουριστική δραστηριότητα στα χωριά της δωδεκανησιακής
υπαίθρου, σε συνδυασμό με την προστασία της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και της παραδοσιακής
αγροτικής αρχιτεκτονικής στα νησιά.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής, είναι η βελτίωση των υπηρεσιών
διαμονής, εστίασης, αναψυχής, η αναβάθμιση των καταλυμάτων, οι εναλλακτικές επιλογές
δραστηριότητας μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός και πολιτιστικός
πλούτος των νησιών. H πλούσια ναυτική, αλιευτική και σπογγαλιευτική παράδοση στα Δωδεκάνησα,
συνιστούν σημαντικό κεφάλαιο για την τοπική οικονομία. Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των
υποδομών, για μία αειφόρο άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας- για την οποία οι δωδεκανήσιοι αλιείς
έχουν επιδείξει υψηλό αίσθημα ευθύνης – και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η περιοχή παρέμβασης
δύναται να προσφέρει σημαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, συνδεδεμένων με τη θάλασσα και την αλιεία, όπως ο καταδυτικός, αλιευτικός τουρισμός, ο
παράλιος αναρριχητικός τουρισμός και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.
Στη λογική της προτεινόμενης στρατηγικής, περιλαμβάνεται η στήριξη των επενδύσεων των μικρών
παραδοσιακών επιχειρήσεων (οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραδοσιακών τεχνών), αλλά και των νέων
δυναμικών τεχνολογικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών της ψηφιακής οικονομίας,
με στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων δραστηριοτήτων,
ελαχιστοποιώντας τα μειονεκτήματα που υπάρχουν, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης.
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε έναν ιδιόμορφο νησιωτικό χώρο όπως η περιοχή παρέμβασης,
αποτελεί στρατηγική επιδίωξη στο βαθμό που συνδυάζει την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και της
ταυτότητας της περιοχής, με σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την προσέλκυση νέων
επιχειρηματιών στην περιοχή.
Ζητούμενο και στρατηγική επιδίωξη για την περιοχή παρέμβασης, είναι να προσφέρει το κατάλληλο
πλαίσιο και περιβάλλον για την ανάπτυξη ενός νέου, ριζικά διαφορετικού προτύπου επιχειρηματικότητας
με δυναμικές δραστηριότητες, που θα στηρίζεται στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες που προσφέρει το
τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, να ενισχύσει τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες,
που θα ενσωματώνουν την αντίληψη για μία νέα τουριστική προσφορά στο πλαίσιο του Τουρισμού της
Εμπειρίας, που θα εισάγουν καινοτομία, θα αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, ΤΠΕ και θα ενεργούν για την
προστασία του περιβάλλοντος (παραγωγή/εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση).
Η Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
H βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης
αποτελεί βασική ανάγκη και μέριμνα του προγράμματος. Πρόκειται για παράμετρο, η οποία επηρεάζεται
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από το νησιωτικό χαρακτήρα της περιοχής και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε νησιού. Η ποιότητα ζωής
των κατοίκων της περιοχής προσδιορίζεται από σειρά παραγόντων κυρίως όμως από τα προβλήματα και
το κόστος μετακίνησης για λόγους σπουδών, περίθαλψης ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Παρά τη
βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης τα τελευταία χρόνια, τα νησιά της περιοχής, ιδιαίτερα τα μικρότερα
παραμένουν ο ακριβότερος προορισμός της επικράτειας. Το πρόβλημα της μετακίνησης φυσικά δεν
αντιμετωπίζεται εύκολα, ωστόσο η περιοχή αντιμετωπίζει προκλήσεις που επηρεάζουν τις συνθήκες
διαβίωσης των κατοίκων, αλλά και τις συνθήκες του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Το
πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων στα νησιά συνδέεται με την επιδίωξη αύξησης της ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης. Οι υποδομές διαχείρισης υδάτων, αποτελούν μία από τις σημαντικές προτεραιότητες
της περιοχής. Η πίεση από την τουριστική κατανάλωση και την οικιακή χρήση κατά τους θερινούς μήνες
είναι πολύ μεγάλη και οι ανάγκες δεν εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες υποδομές. Η κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της περιοχής παρέμβασης είναι μερική, κυρίως λόγω της μεγάλης εποχικής
διακύμανσης. Η διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά της περιοχής είναι περιορισμένη και δυσανάλογη με το
μεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναμικό της περιοχής. Η εξοικονόμηση ενέργειας στο συνολικό φάσμα
δραστηριότητας (οικιακής και επιχειρηματικής) και η αξιοποίηση των ΑΠΕ μπορούν να προσφέρουν στους
κατοίκους της περιοχής ενεργειακή ασφάλεια και καθαρό περιβάλλον. Στα Δωδεκάνησα λειτουργεί
ευρυζωνικό δίκτυο σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιοχής. Η σημασία του και η συστηματική επέκταση των
ευρυζωνικών συνδέσεων ADSL, αποτελεί ανάγκη, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη σύγχρονων αναγκαίων
υπηρεσιών ποιότητας ζωής, όπως η τηλεϊατρική και η τηλεκπαίδευση, τομείς που παράλληλα
προσφέρονται για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
Η παράδοση και ο πλούτος των ιστορικών μνημείων στα Δωδεκάνησα είναι μοναδικά και καλύπτουν
μεγάλες περιόδους του νησιωτικού πολιτισμού. Παραδοσιακά, αλλά με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία
χρόνια, εκδηλώνεται από φορείς της περιοχής προσπάθεια, προκειμένου να δώσουν νέα πνοή
εξωστρέφειας στην πολιτιστική παράδοση, διαφοροποιούμενοι από μία λογική παθητικής προσκόλλησης
στο παρελθόν.
Ιστορικοί τόποι και ευρήματα, μοναδικά μνημεία των πρώτων περιόδων του χριστιανισμού, η διατήρηση
της μουσικής και χορευτικής παράδοσης από συγκροτήματα νέων Δωδεκανησίων, η τυπική αγροτική
αρχιτεκτονική, οι διατηρητέοι οικισμοί, η ιστορική γαστρονομική παράδοση, αποτελούν αναπόσπαστες
ψηφίδες του μωσαϊκού που προσδιορίζει την ταυτότητα της περιοχής.
Το ανεπανάληπτο φυσικό περιβάλλον των νησιών, σε συνδυασμό με το δωδεκανησιακό πολιτιστικό
κεφάλαιο, προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες μίας διαφορετικής οικονομικής και
τουριστικής ανάπτυξης, μίας νέας πρότασης φιλοξενίας με σεβασμό στο ιστορικό και φυσικό περιβάλλον,
μίας πρότασης για αληθινή διαμονή εμπειρίας και ανακάλυψης των κρυμμένων θησαυρών της
δωδεκανησιακής πολιτιστικής παράδοσης.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Οι Ειδικοί Στόχοι εξειδικεύουν και προσαρμόζουν στο περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης, τις θεματικές
κατευθύνσεις που επελέγησαν για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER. H πρόταση του τοπικού
προγράμματος CLLD/LEADER οικοδομείται στη βάση 5 ειδικών στόχων, οι οποίοι αντανακλούν και τις
επιλογές των θεματικών κατευθύνσεων: «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του
Αγροδιατροφικού τομέα», «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος», «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού» και «Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής».
Οι Ειδικοί Στόχοι υπηρετούν κατά κανόνα, περισσότερες από μία θεματική κατεύθυνση και είναι:
1ος Ειδικός Στόχος: Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό της Εμπειρίας.
Η ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό της Εμπειρίας, αποτελεί σημαντική πρόκληση και
κατεύθυνση της τουριστικής δραστηριότητας στα χωριά της δωδεκανησιακής υπαίθρου, σε συνδυασμό με
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής στα νησιά και
τον πολιτιστικό πλούτο.
Πεδίο εκδήλωσης πρωτοβουλιών για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, είναι η βελτίωση των
υπηρεσιών διαμονής, εστίασης, αναψυχής, καθώς και οι εναλλακτικές επιλογές δραστηριότητας, μέσω
των δυνατοτήτων που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός και πολιτιστικός πλούτος των νησιών
(πολιτιστική και φυσική ανακάλυψη, ψυχαγωγική αλιεία, διατήρηση παραδοσιακών τεχνών,
παραδοσιακών χορών, μουσικής και τραγουδιών), η αναβάθμιση των καταλυμάτων με νέες
πιστοποιημένες υπηρεσίες και η αξιοποίηση των ΤΠΕ και διαδικτύου για σύγχρονες υπηρεσίες τουρισμού
(συστήματα κρατήσεων, ιστοσελίδες, εργαλεία προώθησης, υπηρεσίες ενημέρωσης).
Ο στόχος θα στηριχθεί σε παρεμβάσεις που σέβονται και ενισχύουν την ταυτότητα της περιοχής και
μπορούν να συσπειρώσουν το σύνολο των φορέων, σε μια συλλογική προσπάθεια για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού θησαυρού της περιοχής
παρέμβασης, τη διαφύλαξη της αγροτικής αρχιτεκτονικής και την προβολή των περιοχών ιδιαίτερου
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (περιοχές NATURA), με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και σε συνδυασμό με
τις δραστηριότητες ήπιου /εναλλακτικού τουρισμού.
2ος Ειδικός Στόχος: Αυθεντικά και Επώνυμα Προϊόντα της Δωδεκανησιακής Γης και της Θάλασσας Γαστρονομική Παράδοση στο Αιγαίο.
Η πλούσια παραγωγική παράδοση σε προϊόντα ιδιοτυπίας, αποτελεί κλάδο της τοπικής οικονομίας, με
σημαντικές παράλληλες επιπτώσεις στη διατήρηση της φθίνουσας δραστηριότητας στον πρωτογενή
Τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία), τη διατροφική επάρκεια και τον εμπλουτισμό του τουριστικού
προϊόντος.
Ο στόχος πρόκειται να στηριχθεί:
- από πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
και για τη διατήρηση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής παραδοσιακών μεταποιημένων αγροτικών
προϊόντων και προϊόντων αλιείας (γαλακτοκομικά προϊόντα, αλίπαστα, ιχθηρά, μέλι, λάδι, κρασί,
αρωματικά φυτά, προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής), που ενώ είναι γνωστά, αναγνωρίσιμα και
περιζήτητα, εντούτοις η παραγωγή τους παραμένει σε χαμηλά, μη ανταγωνιστικά επίπεδα, οικογενειακής
παραγωγής.
- από οργανωμένες δράσεις καθιέρωσης της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης, με τη συνεργασία των
επαγγελματιών της εστίασης μέσω δικτύωσης και συνεργασίας στη βάση του διάδοσης και επέκτασης της
πιστοποίησης Aegean Cuisine, οριζόντιων δράσεων και πρωτοβουλιών για την προβολή της
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δωδεκανησιακής κουζίνας και γαστρονομίας, δράσεις που συνιστούν κρίσιμο κρίκο για μια επιτυχημένη
τοπική πολιτική.
3ος Ειδικός Στόχος: Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Μοναδικών Φυσικών, Περιβαλλοντικών
και Αρχιτεκτονικών Πόρων των Δωδεκανήσων.
Το πολύμορφο μοναδικό φυσικό περιβάλλον των νησιών με βασικό στοιχείο τη θάλασσα και ο
οικολογικός πλούτος, αποτελούν πολύτιμους πόρους και υπόβαθρο για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο
πολλαπλό δίκτυο περιοχών Natura 2000 είναι δυνατές και ευκταίες δραστηριότητες εναλλακτικού
τουρισμού, ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος και δίκτυα μονοπατιών και διαδρομών,
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Εκτός από τις περιοχές Natura 2000 περιλαμβάνεται
πλήθος προστατευόμενων, υπό άλλο καθεστώς, περιοχών (βιότοποι Corine, σημαντικές για την
ορνιθοπανίδα περιοχές, καταφύγια άγριας ζωής κλπ).
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει μοναδικό, αλλά συγχρόνως ευαίσθητο και απειλούμενο, φυσικό και
περιβαλλοντικό πλούτο, σημαντικούς πόρους για μία προοπτική δυναμικής αειφόρου ανάπτυξης. Βασικός
στόχος του προγράμματος, η ήπια και συμβατή με τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες οικοτουριστική
ανάπτυξη, να αποτελέσει κεντρική επιλογή και βάση του τοπικού προγράμματος μέσω παρεμβάσεων για:
- την προστασία τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, παράκτιων περιοχών, οργανωμένων διαδρομών
παρατήρησης της θαλάσσιας, της χερσαίας χλωρίδας και πανίδας και κατά προτεραιότητα των περιοχών
Natura 2000. Η βελτίωση της ήπιας επισκεψιμότητας των μικρών αραιά κατοικημένων ή ακατοίκητων
νησιών της περιοχής με δράσεις οικολογικού χαρακτήρα, αποτελεί ιδιαίτερη προτεραιότητα.
- την ανάδειξη της αστικής και αγροτικής αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής και προβολής του
αρχιτεκτονικού αποθέματος, με τη σφαιρική αξιοποίηση των μέτρων και δράσεων (αποκατάσταση
κτιρίων, διαμόρφωση χώρων, ενέργειες προβολής της αρχιτεκτονικής παράδοσης, δίκτυα και διαδρομές,
ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού.) Τα μοναδικά
μνημεία της αγροτικής αρχιτεκτονικής παράδοσης (αναβαθμίδες, μητάτα) θα τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας.
Η διαφύλαξη τους ασκεί διπλό ρόλο υπενθύμισης του ιστορικού τους ρόλου στην ανάπτυξη της
νησιωτικής οικονομίας και της οικολογικής σημασίας τους.
4ος Ειδικός Στόχος: Καινοτόμα Concepts και Σύγχρονες Εκδοχές Πολιτιστικής Δραστηριότητας.
Η παράδοση και ο πλούτος των ιστορικών μνημείων στα Δωδεκάνησα είναι μοναδικά και καλύπτουν
μεγάλες περιόδους του νησιωτικού πολιτισμού. Παραδοσιακά, αλλά με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία
χρόνια, εκδηλώνεται από φορείς της περιοχής προσπάθεια, προκειμένου να δώσουν νέα πνοή
εξωστρέφειας στην πολιτιστική παράδοση, διαφοροποιούμενοι από μία λογική παθητικής προσκόλλησης
στο παρελθόν.
Ιστορικοί τόποι και ευρήματα, μοναδικά μνημεία των πρώτων περιόδων του χριστιανισμού, η διατήρηση
της μουσικής και χορευτικής παράδοσης από συγκροτήματα νέων Δωδεκανησίων, η τυπική αγροτική
αρχιτεκτονική, οι διατηρητέοι οικισμοί, η ιστορική γαστρονομική παράδοση, αποτελούν αναπόσπαστες
ψηφίδες του μωσαϊκού που προσδιορίζει την ταυτότητα της περιοχής.
Το ανεπανάληπτο φυσικό περιβάλλον των νησιών, σε συνδυασμό με το δωδεκανησιακό πολιτιστικό
κεφάλαιο, προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες μίας διαφορετικής οικονομικής και
τουριστικής ανάπτυξης, μίας νέας πρότασης φιλοξενίας με σεβασμό στο ιστορικό και φυσικό περιβάλλον,
μίας πρότασης για αληθινή διαμονή εμπειρίας και ανακάλυψης των κρυμμένων θησαυρών της
δωδεκανησιακής πολιτιστικής παράδοσης.
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5ος Ειδικός Στόχος: Τα Δωδεκάνησα Εργαστήριο της Κοινωνικής Καινοτομίας και της ΜικροΕπιχειρηματικότητας στο Ιδιαίτερο Νησιωτικό Περιβάλλον.
Σήμερα στα Δωδεκάνησα λειτουργούν ή βρίσκονται σε διαδικασίες έναρξης, σημαντικός αριθμός
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Τα νέα αυτά εγχειρήματα, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων
στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, της αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής και της απασχόλησης νέων
κατοίκων της περιοχής.
Οι προοπτικές της νησιωτικής κοινωνικής οικονομίας περιορίζονται και αυτές από τους αναστολείς
παράγοντες της νησιωτικής επιχειρηματικότητας γενικά. Για αυτόν το λόγο, στο πρόγραμμα CLLD/LEADER
προβλέπεται ιδιαίτερη μέριμνα για ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που προέρχονται από
φορείς της θεσμοθετημένης, και στη χώρα μας πλέον, κοινωνικής οικονομίας.
Η ανάπτυξη και ισχυροποίηση της κοινωνικής οικονομίας στα νησιά, είναι σε άμεση συνάρτηση και σχέση,
με τη στήριξη του ρεύματος μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις παίρνει
τροπή αυτοαπασχόλησης των νέων επιχειρηματιών. Η στήριξη αυτού του τύπου επιχειρηματικότητας, σε
άμεση σχέση με τη λογική της κοινωνικής οικονομίας (απασχόληση ανέργων, ευάλωτων ατόμων του
πληθυσμού κλπ), προβλέπεται να κατευθύνεται σε εγχειρήματα με χαρακτηριστικά κοινωνικής
καινοτομίας (εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών ιδιαίτερα στα μικρά νησιά της περιοχής παρέμβασης) και
ευρύτερου χαρακτήρα καινοτομίας (τεχνολογικής/εμπορικής/ οργανωτικής).
Επιδίωξη είναι, η ενσωμάτωση καινοτομίας στο πλήρες φάσμα της μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας
και των επενδυτικών πρωτοβουλιών που εκδηλώνονται στους τομείς αιχμής της ζήτησης με προοπτική,
την κατά το δυνατόν ισχυρή στήριξη της επιχειρηματικότητας των νησιών και τη συγκράτηση των νέων
επιστημόνων σε αυτά.
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ΚΕΦΑΛΙΟ 4.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο Τοπικό Πρόγραμμα της Δωδεκανήσου περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19
19.2.2. Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
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 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
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.
19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής
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.
19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής
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.
19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ CLLD ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (ΜΑΪΟΣ 2018)

8

πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι,
γεφύρια κ.λπ.)
19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών,
που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
19.3 Σχέδια διατοπικών - διακρατικών συνεργασιών
19.3.1 Νήσων Περίπλους: Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών Νησιωτικής Ελλάδας
19.3.2 "Αθλητισμός στη Φύση - Trail Running", Ανακαλύπτοντας Διαδρομές στο Περιβάλλον και τη Φύση
19.3.3 Μεσαιωνικός Πολιτισμός: Δεσμοί μεταξύ Δωδεκανήσου και Ωβέρνης
19.3.4 Ανάπτυξη Συνεργατισμού
19.3.5 Δωδεκάνησα - Λεμεσός: The Foodball Lab
19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
19.4.1 Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων
19.4.2 Λειτουργικές δαπάνες
19.4.3 Πάγια και λοιπός εξοπλισμός
19.4.4 Ενέργειες εμψύχωσης
19.4.5 Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνησης μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση)
ΕΠΑλΘ 2014-2020, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ "ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ", ΜΕΤΡΟ 4
4.2.1. Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που συμβάλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων
1.
2.

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων
Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων

4.2.2. Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων από μη αλιείς που αξιοποιούν ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα
1.
2.
3.
4.

Επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή
ψυχαγωγία
Ίδρυση /εκσυγχρονισμός συνεργείων κατασκευής/επισκευής αλιευτικών σκαφών
Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα
Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων μη βρώσιμων με πρώτες ύλες από το θαλάσσιο περιβάλλον

4.2.3. Εκσυγχρονισμός Υδατοκαλλιεργειών
4.2.4. Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών
1.
2.

Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας σύμφωνα με τα άρθρα 63.2
Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής και πολιτιστικής δραστηριότητας

4.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
2.
3.

Καταδυτικές Διαδρομές
Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Θαλάσσιες Απειλές και Αλιεία

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος ΥποΔράσης
Κωδικός ΥποΔράσης

Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.2.2

Άρθρο 17 παρ. 1β του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Σημείο 8.2.(ε).4 Μέρος 1, και Μέρος 4, του
Παραρτήματος Ι, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 808/2014
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Η υπο-δράση αφορά σε επιχειρήσεις που αξιοποιούν γεωργικά προϊόντα ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω
μεταποίησή τους, με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν. Θα ενισχυθούν οι ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί,
επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων για την εξυπηρέτηση της αγροδιατροφής, που αποτελεί κύρια
κατεύθυνση της τοπικής στρατηγικής. Επιλέγονται για ενίσχυση μέσω του κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013
(ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), ΜΟΝΟ οι επενδύσεις που παράγουν προϊόντα διατροφής και
περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα:
 Ζυθοποιία,
 Επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης,
 Πυρηνελαιουργείων,
 Αποστάγματα από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης,
 Γεωργικά προϊόντα για την παραγωγή προϊόντων διατροφής
 Ηδύποτα και άλλα οινοπνευματώδη ποτά
 Παραγωγή σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων (συμπυκνωμένα εκχυλίσματα), για την
παρασκευή ποτών
 Παραγωγή χυμών φρούτων με προσθήκη ζάχαρης.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα επενδυτικά σχέδια από τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου.
Η χρήση του ευνοϊκότερου καθεστώτος ενίσχυσης με ένταση 65% (de minimis) εξυπηρετεί τη στρατηγική
του τοπικού προγράμματος για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα και γενικότερα του δευτερογενή
τομέα, η συνεισφορά του οποίου στο τοπικό ΑΕΠ συνεχώς φθίνει.
Η δημόσια δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί, σωρευτικά, τα
όρια του Κανονισμού 1407/13 (de minimis) δηλαδή 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
υπομέτρου
Τοπικού Προγράμματος
Συνολικός
769.230,77
50,00
5,24
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
500.000,00
50,00
4,93
Ιδιωτική Συμμετοχή
269.230,77
50,00
5,92
Εφαρμόζεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) με ποσοστό ενίσχυσης 65%
Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ ● Επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζονται στην
εθνική νομοθεσία.
Νομική βάση

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήριο επιλογής

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α1

Α2

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης,
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων
/εγκρίσεων/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων
/εγκρίσεων/ αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις /άδειες

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

100

10%

15%

Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει προτύπου

Α6

Α7

Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους
βάσει προτύπων

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση

0

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

10

60

100

3

100

3

100

5

100

10

30
100
3%

Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό
της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων στην
παραγωγική διαδικασία
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής
για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής
της
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

100

100
3%

Πρώτη ύλη σε ποσοστό > 30%
10%< Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

15

70
10%

10%< Παραγωγή σε ποσοστό < 30%

100

100

Παραγωγή σε ποσοστό < 10%
Α5

60

30

Παραγωγή σε ποσοστό > 30%
Α4

10

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Σκοπιμότητα της πρότασης

100

0

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Α3

50

60
30
100

75

5%

50

100
60
10%
30
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Α8

Α9

Α10

Α11

Α12

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της επένδυσης

Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (για
την κάλυψη των αναγκών
των μονάδων

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

2%

5% ≤ Ποσοστό <10%

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

2%

100

2%

60

Αναγκαιότητα της πράξης

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ

Α14

100

2

100

2

100

9

100

5

30
100 ή 0
2%

100

όχι

Α13

2

100

Η επένδυση υλοποιείται στα μικρά
νησιά έως 3.000 κατοίκους

Δεν υπάρχει παρόμοια
υπηρεσία/υποδομή στην Τοπική
/Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια
υπηρεσία/υποδομή στην Τοπική
/Δημοτική Ενότητα
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ( Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ( Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1 )νέας θέσης απασχόλησης
σε ΕΜΕ( Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας

100

0

5% ≤ Ποσοστό < 10%

ναι

2

30

Όχι
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100

60
2%

Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση –
εγκατάσταση –εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης
ύδατος

2

100

10% ≤ Ποσοστό <20%

Ναι

100
50

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Προτεραιότητες της υποδράσης

50

0
100
9%
0

100

60
5%

30

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Β1

Β2

80

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
(Κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
απασχόληση σε αντικείμενο
βαθμολογείται με 20 μονάδες –
2%
0 - 100
100
σχετικό με τη φύση της
μέγιστο τα 5 έτη)
πρότασης)
Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ
100
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή επαγγελματική
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
50
4%
100
με τη φύση της πρότασης
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

Β3

Δυνατότητα διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ποσοστό ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

2

4

0

10%

0-100
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100

10

12

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Β4

Μικρές επιχειρήσεις

Είδος επιχείρησης

Μεσαίες /μεγάλες επιχειρήσεις

100
2%

50
0

Όχι
Β8

Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότης ή
εταιρικό σχήμα αγροτών

2

100

2

0

Ναι
Όχι

100

100
2%
0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υπο-δράση έχει άμεση συνέργεια με τις υποδράσεις/δράσεις 19.2.3.1 & 19.2.3.2, 4.2.1 και 4.2.2.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υπο-δράση συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους 3, 4, 8 και 9 του ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και έχει
συνέργεια με τον Άξονα προτεραιότητας 1. Επίσης έχει άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2 «Στήριξη για
επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020, που
συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 3Α & 5Β.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος
Υπο- Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
Δράσης
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός
Υπο19.2.2.3
Δράσης
Άρθρο 19 παρ.1β καν (ΕΕ)1305/2013 Σημείο 8.17, Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι, του
Νομική βάση
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Τίτλος Δράσης

Στόχος της υπο-δράσης είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των υποδομών του τουρισμού. Λόγω της
άνθησης του τομέα για αρκετές δεκαετίες στην περιοχή παρέμβασης, υπάρχει πλήθος παλιών και
«γερασμένων» υποδομών που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην συνεχώς πιο απαιτητική αγορά. Στο
πλαίσιο της υπο-δράσης θα ενισχυθούν οι εξής ομάδες ενεργειών:
α) Εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων, μόνο στα νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους
β) Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στον εναλλακτικό τουρισμό - εκτός αυτών που σχετίζονται με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία - και ιδιαίτερα στον τουρισμό εμπειρίας ο οποίος δίνει τη
δυνατότητα να αναδειχτεί μια μοναδική ταυτότητα για κάθε νησί ή ομάδα νησιών
γ) Εκσυγχρονισμός των χώρων εστίασης (όχι αναψυχής) και η ποιοτική αναβάθμιση των εστιατορίων μόνο
στα νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, βάσει των κριτηρίων – προδιαγραφών του Δικτύου Αegean
Cuisine του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, για την ένταξή τους ή την διατήρησή τους στο εν λόγω δίκτυο.
Το σήμα Aegean Cuisine, απονέμεται από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και διασφαλίζει ότι τα Μέλη του
Δικτύου πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια – ποιοτικές προδιαγραφές και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη
γαστρονομική ταυτότητα του Αιγαίου.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που χωροθετούνται σε νησιά έως 3.000 κατοίκους, σε
περιοχές Natura και που αφορούν σε ειδικές μορφές τουρισμού ή πολυλειτουργικά αγροκτήματα.
Η δημόσια δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί, σωρευτικά, τα
όρια του Κανονισμού 1407/13 (de minimis), δηλαδή 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυσης του
τουριστικού προϊόντος»
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
625.000,00
24,26
4,20
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
250.000,00
17,86
2,46
Ιδιωτική Συμμετοχή
375.000,00
32,94
7,90
Εφαρμόζεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) με ποσοστό ενίσχυσης 40%.
Περιοχή Εφαρμογής
Για τις ομάδες α) και γ): τα νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000. Για την ομάδα β): Ολόκληρη η περιοχή
παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήριο

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

100

10

100

5

100

15

100

5

100

2

100

5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υπο100
δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Α1

Σκοπιμότητα της πρότασης

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70
10%
30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

Α2

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

100

5%

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων
/εγκρίσεων / αδειών

Α3

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων
/εγκρίσεων / αδειών

100

15%

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

Α4

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Α5

Α6

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης

Προστασία του
περιβάλλοντος

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

60

30

100
60
5%
30
0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης
του έργου
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο 5%

50

50
2%
50

100
5%
0
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Συμβατότητα με την
τοπική αρχιτεκτονική

Α7

Α8

Καινοτόμος χαρακτήρας
της πρότασης / Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο

100
5%

Παραδοσιακός οικισμός

Οργανωτική
καινοτομία/καινοτομία στο προϊόν
ή στην διαχείριση και λειτουργία

5%

Α) Η πράξη χωροθετείται σε μικρό
νησί μέχρι 3.000 κατοίκους
Β) Η πράξη χωροθετείται σε
περιοχή Natura
Γ) Το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε
ειδικές μορφές τουρισμού ή
πολυλειτουργικό αγρόκτημα
Α9

Προτεραιότητες της υποδράσης

Εξυπηρετούνται όλες οι ανωτέρω
προτεραιότητες

100

10%

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων

Α11

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ

5

100

100

10

100

3

100

5

30
0
3%

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται
η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται
η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

100

60

Εξυπηρετείται 1 από τις ανωτέρω
προτεραιότητες
Δεν εξυπηρετείται καμία από τις
ανωτέρω προτεραιότητες

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

5

100 ή 60 ή 30
ή0

Εξυπηρετούνται 2 από τις ανωτέρω
προτεραιότητες

Α10

100
50

100

100

60
5%

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται
η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

30

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

70

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
Β1

απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)

Κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες -μέγιστο τα 5 έτη

5%

Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ
Β2

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της πρότασης

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200ωρών σχετική με
το αντικείμενο της πρότασης

0-100

100

5

100

5

100
5%
50
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Καμία εκ τω παραπάνω
εκπαίδευση

Β3

Δυνατότητα διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

0

5%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

Είδος επιχείρησης

Β4

Μικρές επιχειρήσεις

0 – 100

Β5

Β6

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμεΑ

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων

Β7

5

100

7

100

3

100

3

100

2

100
7%

50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων

100

0

Ναι

100
3%

Όχι

0

Ναι

100
3%

Όχι

0

Ο δικαιούχος είναι άνεργος πάνω
από 3 χρόνια
Ο δικαιούχος είναι άνεργος έως 3
χρόνια

100
2%
50

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας, που συμβάλουν στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής και στην αειφόρο
ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με το υπομέτρο 6.2, 7.4 & 7.5 του ΠΑΑ , τον άξονα 1 «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και τους θεματικούς στόχους Θ.Σ. 1, 2,
3,4 6,8 & 9, καθώς και με τον άξονα 1 «Τουρισμός εμπειρίας» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
Τίτλος Υπο-Δράσης
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός Υπο-Δράσης 19.2.2.4
Άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 8 και Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ)
Νομική βάση
808/2014
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Τίτλος Δράσης

Μέσω της υπο-δράσης, θα ενισχυθούν μόνο οι εκσυγχρονισμοί / επεκτάσεις / μετεγκαταστάσεις
χειροτεχνικών, βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, μη
συμπεριλαμβανόμενων των επιχειρήσεων του εμπορίου.
Ενδεικτικά θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης & χειροτεχνίας, τα
εργαστήρια αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, παραγωγής διακοσμητικών ειδών, κοσμημάτων κλπ. Επίσης
οι βιοτεχνίες επεξεργασίας πέτρας, ξύλου –σιδήρου, παραγωγής δερματίνων ειδών, ειδών συσκευασίας
κλπ. Οι προτάσεις που αφορούν αποκλειστικά την ενίσχυση επιχειρήσεων εμπορίου, δεν είναι επιλέξιμες.
Η χρήση του ευνοϊκότερου καθεστώτος ενίσχυσης με ένταση 65% (de minimis) εξυπηρετεί τη στρατηγική
του τοπικού προγράμματος για τη στήριξη του δευτερογενή τομέα, η συνεισφορά του οποίου στο τοπικό
ΑΕΠ συνεχώς φθίνει.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις των μικρών νησιών με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους, σε
παραγωγή ειδών διατροφής ή Οικοτεχνίας (βάσει του Ν. 4235/2014).
Η δημόσια δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί, σωρευτικά, τα
όρια του Κανονισμού 1407/13 (de minimis), δηλαδή 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπομέτρου
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
769.230,77
50,00
5,24
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
500.000,00
50,00
4,93
Ιδιωτική Συμμετοχή
269.230,77
50,00
5,92
Εφαρμόζεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) με ποσοστό ενίσχυσης 65%
Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
● Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήριο

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Συσχέτιση με το σύνολο
των στόχων που αφορούν
100
στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Α1

Σκοπιμότητα της πρότασης

Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

70
10%

Α2

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Α3

Α4

Α5

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της επένδυσης

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

10

100

2

100

15

100

12

100

3

30

Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
αλλά πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/
εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/
εγκρίσεων/αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις
/εγκρίσεις/άδειες
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30
Χρονοδιάγραμμα
σύμφωνο με το είδος και
το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός
προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου

100

0

100

2%

50

0

100

15%

60

30

100

60
12%
30

0

50
3%
50
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Α6

Α7

Α8

Α9

Α10

Α11

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
τη χρήση ή παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ)
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ποσοστό δαπανών σχετικών με
τη χρήση –εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο με 20%
10%≤ Ποσοστό <20%

100
5%

5%≤ Ποσοστό <10%

30

Ναι

100

Όχι

5%

Ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό <20%

Αύξηση θέσεων απασχόλησης
σε ΕΜΕ

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Δεν εξυπηρετείται καμία
από τις ανωτέρω
προτεραιότητες
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η
δημιουργία άνω των δύο
(2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ
(Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η
δημιουργία μίας έως 2
νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ
(Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας)

100

5

60

100

5

100

3

100

10

100

5

100

5

30
3%

Παραδοσιακός οικισμός
Το προϊόν χαρακτηρίζεται
ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία
στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε
χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων
στην παραγωγική
διαδικασία
Η συσκευασία και η
παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται
εισαγωγή μιας σημαντικά
βελτιωμένης διαδικασίας
παραγωγής για τη
συγκεκριμένη επιχείρηση,
το αποτέλεσμα της
οποίας είναι σημαντικό
σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της
Α) Η πράξη χωροθετείται
σε μικρό νησί μέχρι 3.000
κατοίκους
Β) Η πρόταση αφορά
παραγωγή ειδών
διατροφής ή Οικοτεχνίας
(βάσει του Ν. 4235/2014)
Εξυπηρετούνται δύο από
τις ανωτέρω
προτεραιότητες

5

100
5%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Διατηρητέο ή
Παραδοσιακό κτίριο

100

0

100
50
100

75

10%

50

100 ή 50 ή 0

5%

Εξυπηρετείται μία από τις
ανωτέρω προτεραιότητες

Α12

60

100

50

0

100

5%

60
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Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η
δημιουργία έως μίας (1)
νέας θέσης απασχόλησης
σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων απασχόλησης

30

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

80

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επαγγελματική εμπειρία
Β1

(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό
με τη φύση της πρότασης)

(Κάθε έτος
επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται
με 20 μονάδες-μέγιστο τα
5 έτη )

2%

0-100

Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ

Β2

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με
τη φύση της πρότασης

Δυνατότητα διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Β3

Πτυχίο , ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ
σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο
της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση
Ποσοστό ιδίων
Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

Είδος επιχείρησης

Μικρές επιχειρήσεις

3%

50

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων

Ναι

Β8

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ

Ναι

Β9

Όχι

7%

0 - 100

Προώθηση
επιχειρηματικότητας ανέργων

3

100

7

100

2

100

2

100

2

100

2

100
2%

50
0
100

2%

Όχι

Όχι
άνεργοι πάνω από 3
χρόνια

100

0

Μεσαίες /Μεγάλες
επιχειρήσεις
Β6

2

100

Πολύ μικρές
επιχειρήσεις
Β4

100

0
0

2%

100
0

2%

άνεργοι έως 3 χρόνια

100
50

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υπο-δράση έχει άμεση συνέργεια με τις υποδράσεις/δράσεις 19.2.3.1 & 19.2.3.2, 4.2.1 και 4.2.2.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υπο-δράση συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους 3, 4, 8 και 9 του ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και έχει
συνέργεια με τον Άξονα προτεραιότητας 1. Επίσης έχει άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2 «Στήριξη για
επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020, που
συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 3Α & 5Β.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
Τίτλος Υπο-Δράσης
κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Κωδικός Υπο-Δράσης
19.2.2.5
Νομική βάση
Άρθρο 19 & 1β του Καν (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Μέσω της υπο-δράσης, θα ενισχυθούν οι εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, με στόχο την
ποιοτική τους αναβάθμιση για 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.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατ. ή σε Δημοτική Ενότητα με
αποδεδειγμένη έλλειψη της προτεινόμενης υπηρεσίας.
Η δημόσια δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί, σωρευτικά, τα
όρια του Κανονισμού 1407/13 (De Minimis), δηλαδή 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού»
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
υπο-μέτρου
Τοπικού Προγράμματος
Συνολικός
375.000,00
14,77
2,52
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
150.000,00
10,71
2,52
Ιδιωτική Συμμετοχή
225.000,00
19,76
4,74
Εφαρμόζεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) με ποσοστό ενίσχυσης 40%.
Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Κριτήρια επιλογής
Τίτλος Δράσης

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Α/Α

Κριτήριο

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

100

10

100

6

100

10

100

10

100

2

100

5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υπο100
δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Α1

Σκοπιμότητα της πρότασης

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70
10%
30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

0

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

Α2

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100

6%

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

Α3

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

100

10%

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.

Α4

Α5

Α6

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης

Προστασία του
περιβάλλοντος

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης
του έργου
Ποσοστό δαπανών σχετικών με
την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο

50

60

30

100
60
10%
30
0
50
2%
50

5%

100
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του 5%

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
0

Α7

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Διατηρητέο ή παραδοσιακό
κτίριο

100
2%

Παραδοσιακός οικισμός

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Εξυπηρετούνται όλες οι
παραπάνω προτεραιότητας

Αναγκαιότητα της πράξης

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα

15%

Α10

Αύξηση θέσεων απασχόλησης
σε ΕΜΕ

100

15

100

15

100

5

50
0

100
15%
0

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω
των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας
έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).

100

100 ή 50ή 0

Εξυπηρετείται μία από τις
παραπάνω προτεραιότητας
Δεν εξυπηρετείται καμία από τις
παραπάνω προτεραιότητας
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία
/ υποδομή στην Τοπική /
Δημοτική Ενότητα
Α9

2

50

Α) Η πράξη χωροθετείται σε
μικρό νησί μέχρι 3.000 κατοίκους
Β) Το επενδυτικό σχέδιο αφορά
σε υπηρεσίες στον Κοινωνικό
Τομέα ή στον Πολιτισμό
Α8

100

100

60
5%

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως
μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας

30

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Β1
Β2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
3%
0-100
100
Επαγγελματική εμπειρία
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
4%
100
100
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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3
4
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Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με
το αντικείμενο της πρότασης

τη φύση της πρότασης

50

Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

Β3

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής *100%

0

5%

0 - 100

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

Είδος επιχείρησης

Β4

Μικρές επιχειρήσεις

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων

Β6

2%

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων

Β7

50

100

2

100

2

100

2

100

2

0

Ναι

100
2%

Όχι

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ

5

100

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις
Β5

100

0

Ναι

100
2%

Όχι

0

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

100
2%

άνεργοι έως 3 χρόνια

50
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους 3, 4, 8, 9 του ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και έχει συνέργεια με
τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2. Έχει συμπληρωματικότητα με τα μέτρα 6.2, 7.4 & 7.5 του ΠΑΑ.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υπο-Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και /ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Κωδικός ΥποΔράσης

19.2.3.1

Άρθρο 17 παρ. 1β του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Σημείο 8.2.(ε).4 Μέρος 1, και Μέρος 4,
του Παραρτήματος Ι, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 808/2014
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Νομική βάση

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά σε 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-κουνέλια
- Γάλα
- Αυγά,
- Μελισσοκομία-σηροτροφία-σαλιγκαροτροφία
- Ζωοτροφές
- Δημητριακά
- Ελαιούχα προϊόντα (εκτός από ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
- Οίνος
- Οπωροκηπευτικά-ακρόδρυα-ξηροί καρποί
- Άνθη
- Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
- Ξύδι
Στόχος είναι να αναδειχθούν και να εισέλθουν στην τοπική αγροδιατροφική αλυσίδα προϊόντα, όπως
τυριά, μέλι, κρασί με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Επίσης να στηριχθούν οι αγρότες της περιοχής για την
καθετοποίηση της παραγωγής τους και για τη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων με χαρακτηριστικά
ιδιοτυπίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στα επενδυτικά σχέδια από τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
1.000.000,00
16,81
6,81
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
750.000,00
24,04
7,39
Κοινοτική Συμμετοχή
Εθνική Συμμετοχή
Ιδιωτική Συμμετοχή
250.000,00
8,83
5,50
Εφαρμόζεται το Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013 με ένταση ενίσχυσης 75% των επιλέξιμων
δαπανών
Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ ● Επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζονται στην
εθνική νομοθεσία.
Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήριο επιλογής

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σαφήνεια περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Α1

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Α2

Ασαφής περιγραφή της πρότασης, αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις
/εγκρίσεις/άδειες
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

100

10%

Σκοπιμότητα της
πρότασης

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

Α4

Α5

Παραγωγή σε ποσοστό > 30%

Επεξεργασία πρώτων
υλών παραγόμενων
βάσει προτύπων

Πρώτη ύλη σε ποσοστό > 30%

10%< Παραγωγή σε ποσοστό < 30%

15%

60

10%

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

10

100

3

100

3

100

5

30

0

100
3%

60
30
100

3%

Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%

Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μίας σημαντικά
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, , το
αποτέλεσμα της οποίας είναι σημαντικό
σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της

100

70

60
30
100

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία

Α6

15

100

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο

Καινοτόμος χαρακτήρας
της πρότασης /Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

100

30

Παραγωγή σε ποσοστό < 10%

10%< Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 30%

10

100

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση

Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει
προτύπου

100

0

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Α3

50

75

5%

50
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Α7

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της
επένδυσης

Α8

Α9

Α10

Α11

Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ) για την
κάλυψη των αναγκών
των μονάδων
Εγκατάσταση
συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση –
εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Προτεραιότητες της
υπο-δράσης

Α12

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

100
60
9%

Αναγκαιότητα της
πράξης

Α14

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ

100

2

100

2

100

2

100

2

100

2

100

10

100

5

50
2%

0ρθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου

50

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με20%

100
2%

60

5% ≤ Ποσοστό <10%
30
Ναι
Όχι

100
2%
0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
100
10% ≤ Ποσοστό < 20%

2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%
30
Η επένδυση υλοποιείται στα μικρά νησιά
έως 3.000 κατοίκους
ναι

100 ή 0
2%

100

όχι

Α13

9

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου

10% ≤ Ποσοστό <20%

100
30

Δεν υπάρχει παρόμοια
υπηρεσία/υποδομή στην
Τοπική/Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία/υποδομή
στην Τοπική/Δημοτική Ενότητα
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω
των δύο (2) νέων θέσεων απασχόλησης σε
ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία μίας
έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης σε ΕΜΕ
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως
μίας (1 )νέας θέσης απασχόλησης σε ΕΜΕ
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας

0
100
10%
0

100

60
5%
30

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

80

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
Β1

αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)

(Κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες-μέγιστο τα
5 έτη)

2%

Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ
Β2

Τίτλοι Σπουδών
σχετικοί με τη φύση της
πρότασης

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

0-100

100

2

100
4%

100
50
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Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

Β3

Δυνατότητα διάθεσης
των ιδίων κεφαλαίων
για την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Β4

Είδος επιχείρησης

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

0

4%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

0-100

Β5

Β6

Β7

Β8

4

100

2

100

2

100

2

100

2

100

2

100
2%

50

Μεσαίες /Μεγάλες επιχειρήσεις

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων
Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμεΑ
Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών

100

0

Ναι

100
2%

Όχι
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
άνεργοι έως 3 χρόνια

0
100

2%

Ναι

50
100

2%

Όχι
Ναι

0
100

2%

Όχι

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει άμεση συνέργεια με τις υποδράσεις/δράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.2 και 4.2.2.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους 3, 4, 8 και 9 του ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και έχει συνέργεια
με τον Άξονα προτεραιότητας 1. Επίσης έχει άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις
στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020, που συνεισφέρει
στις περιοχές εστίασης 3Α & 5Β.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος ΥποΔράσης
Κωδικός ΥποΔράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και /ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.2

Άρθρο 17 παρ. 1β του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Σημείο 8.2.(ε).4 Μέρος 1, και Μέρος 4,
του Παραρτήματος Ι, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 808/2014
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Νομική βάση

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών
προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, με τελικό προϊόν, μη γεωργικό προϊόν.
Θα ενισχυθούν οι ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων και αποθηκευτικών
χώρων, για επενδύσεις ενδεικτικά στους εξής τομείς:
 Ζυθοποιίας,
 Επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός),
 Παραγωγής αιθέριων ελαίων,
 Πυρηνελαιουργείων,
 Παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, - Παραγωγής
γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας,
 Παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής
 Παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 Αξιοποίησης παραπροϊόντων
 Παραγωγής κλωστικών ινών
 Παραγωγής ηδύποτων και άλλων οινοπνευματωδών ποτών
 Παραγωγής σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων (συμπυκνωμένα εκχυλίσματα), για την
παρασκευή ποτών
 Παραγωγής χυμών φρούτων με προσθήκη ζάχαρης
 Παραγωγής γλεύκους σταφυλιών με προσθήκη οινοπνεύματος
Προτεραιότητα θα δοθεί στα επενδυτικά σχέδια από τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
1.050.000,00
17,65
7,15
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
420.000,00
13,46
4,14
Ιδιωτική Συμμετοχή
630.000,00
22,26
13,86
Εφαρμόζεται ο Καν. (Ε.Ε.) 702/2014 άρθρο 44 με ποσοστό ενίσχυσης 40% για τις πολύ μικρές και τις
μικρές και 30% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
● Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ ● Επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζονται στην
εθνική νομοθεσία.
ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήριο επιλογής

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α1

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης,
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

100

10%

Α3

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /αδειών

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

15%

60

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

70
7%

Α4

Α6

Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων βάσει
προτύπων

Καινοτόμος χαρακτήρας
της πρότασης/Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

3%

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

60

100

3

100

3

100

5

30
100
3%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%

30

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο

100

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό
της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων στην
παραγωγική διαδικασία

75

5%
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μίας σημαντικά
βελτιωμένη διαδικασία παραγωγής
για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της

7

100

Πρώτη ύλη σε ποσοστό > 30%
10%< Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

100

0

Παραγωγή σε ποσοστό < 10%

Α5

15

30

Παραγωγή σε ποσοστό > 30%
10%< Παραγωγή σε ποσοστό < 30%

100

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση

Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει προτύπου

10

100

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις
/εγκρίσεις /άδειες
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

Σκοπιμότητα της πρότασης

100

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /αδειών
Α2

50

50
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Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Α7

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης

Α8

Α9

Α10

Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για
την κάλυψη των αναγκών
των μονάδων
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

100
60
9%

Α11

Α12

Προτεραιότητες της υποδράσης

2%

Αναγκαιότητα της πράξης

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ

Α14

2

100

5

100

2

100

2

100

2

100

10

100

5

50

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
100
10%≤ Ποσοστό <20%

2%
60

5%≤ Ποσοστό <10%
Ναι

30
100
2%

Όχι

0
100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60
2%

5% ≤ Ποσοστό <10%

30

Η επένδυση υλοποιείται στα μικρά
νησιά έως 3.000 κατοίκους
ναι

100 ή 0
2%

100

όχι

Α13

100

50

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση –
εγκατάσταση –εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης
ύδατος

9

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

100
30

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία
/υποδομή στην Τοπική/Δημοτική
Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία/υποδομή
στην Τοπική/Δημοτική Ενότητα
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο( 2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας νέας θέσης απασχόλησης σε
ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας

0
100
10%
0

100

60
5%

30

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

80

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Β1

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης).

(Κάθε έτος επαγγελματική εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες-μέγιστο
τα 5 χρόνια)

2%

Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ
Β2

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της πρότασης

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Πτυχίο ΙΕΚ,ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση
της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200ωρών
σχετική με το αντικείμενο της

0-100

100

2

100

4

100
4%

50
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πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Β3

Δυνατότητα διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

0

10%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

Είδος επιχείρησης

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις

Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότης
ή εταιρικό σχήμα αγροτών

10

100

2

100

2

50
2%
0

Όχι

Β8

100

100

Μικρές επιχειρήσεις
Β4

0-100

0

Ναι

100
2%

Όχι

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υπο-δράση έχει άμεση συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 4.2.1 και 4.2.2.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υπο-δράση συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους 3, 4, 8 και 9 του ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και έχει
συνέργεια με τον Άξονα προτεραιότητας 1. Επίσης έχει άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2 «Στήριξη για
επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020, που
συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 3Α & 5Β.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος
Υπο- Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό
Δράσης
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός
Υπο19.2.3.3
Δράσης
Άρθρο 19 παρ.1β καν (ΕΕ)1305/2013 Σημείο 8.17, Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι, του
Νομική βάση
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Στόχος της υπο-δράσης είναι, η αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων και ιδιαίτερα η
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η δημιουργία ταυτότητας προορισμού για κάθε νησί ή
ομάδα νησιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός και πολιτισμικός
πλούτος της περιοχής. 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 (π.χ φυσιολατρικός, αγροτουρισμός, καλλιτεχνικός, αναρριχητικός, περιπατητικός,
τουρισμός κ.α), ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να αναδειχτεί μια μοναδική ταυτότητα για κάθε νησί ή
ομάδα νησιών, που θα προσελκύσει οικολογικά ευαίσθητους τουρίστες.
δ) Ο εκσυγχρονισμός των χώρων εστίασης (όχι αναψυχής) και η ποιοτική αναβάθμιση των εστιατορίων
μόνο στα νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, βάσει των κριτηρίων – προδιαγραφών του Δικτύου
Αegean Cuisine του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, για την ένταξή τους ή την διατήρησή τους στο εν λόγω
δίκτυο. Το σήμα Aegean Cuisine, απονέμεται από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και διασφαλίζει ότι τα
Μέλη του Δικτύου πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια – ποιοτικές προδιαγραφές και αναδεικνύουν την
ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα του Αιγαίου.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, σε περιοχές Natura και σε ειδικές μορφές
τουρισμού ή πολυλειτουργικό αγρόκτημα.
Δεν είναι δυνατός μέσω της υποδράσης ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, ο
οποίος δεν έχει ως αποτέλεσμα, κατ’ ελάχιστο, την οποιαδήποτε αύξηση δυναμικότητας / δυνατότητας
εξυπηρέτησης αριθμού πελατών, ή την οποιαδήποτε προσθήκη νέου προϊόντος / υπηρεσίας (ΚΑΝ (ΕΕ)
651/2014, Άρθρο 2)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυσης του
τουριστικού προϊόντος»
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
1.400.000,00
31,93
12,93
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
700.000,00
30,45
9,36
Ιδιωτική Συμμετοχή
700.000,00
33,57
20,91
Εφαρμόζεται ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων με ένταση ενίσχυσης 40% για τις πολύ μικρές και τις
μικρές και 30% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση επιχειρήσεων μη εισηγμένων, που
ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών, εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 με
ένταση ενίσχυσης 65%. Για τον υπολογισμό στον παραπάνω χρηματοδοτικό πίνακα, τέθηκε ως μέσο
ποσοστό ενίσχυση το 50%.
Περιοχή Εφαρμογής
Για τις ομάδες α), β) και δ): τα νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000. Για την ομάδα γ): Ολόκληρη η περιοχή
παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήριο

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
100
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Σκοπιμότητα της
πρότασης

Α1

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70
10%

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

Α2

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

5%

Α3

Α4

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του
κόστους

5

100

15

100

5

100

15%

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

50

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων
/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων
/εγκρίσεων / αδειών

100

100

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

10

0

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

100
30

60

30

100
60
5%
30
0
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Α5

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης

Προστασία του
περιβάλλοντος

Α6

Α7

Α8

Συμβατότητα με την
τοπική αρχιτεκτονική
Καινοτόμος
χαρακτήρας της
πρότασης / Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο 5%

50
2%

Προτεραιότητες της
υπο-δράσης

5%

Παραδοσιακός οικισμός

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων

5%

100

Α11

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ

100

5

100

10

100

3

100

5

100 ή 60 ή 30
ή0

10%

100
60
30
0

3%

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).

5

50

Εξυπηρετείται 1 από τις ανωτέρω
προτεραιότητες
Δεν εξυπηρετείται καμία από τις
ανωτέρω προτεραιότητες

Α10

100

100

Εξυπηρετούνται 2 από τις ανωτέρω
προτεραιότητες

Εφαρμογή
συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

5

0

5%

Εξυπηρετούνται όλες οι ανωτέρω
προτεραιότητες

100

100

Α) Η πράξη χωροθετείται σε μικρό
νησί μέχρι 3.000 κατοίκους
Β) Η πράξη χωροθετείται σε
περιοχή Natura
Γ) Το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε
ειδικές μορφές τουρισμού ή
πολυλειτουργικό αγρόκτημα
Α9

2

50

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο

Οργανωτική καινοτομία/καινοτομία
στο προϊόν ή στην διαχείριση και
λειτουργία

100

100

100

60
5%

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται
δημιουργία θέσεων εργασίας

30

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
70
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επαγγελματική
εμπειρία (Προηγούμενη
Β1

αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)

Κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες -μέγιστο τα 5 έτη

5%

0-100

Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ

Β2

Τίτλοι Σπουδών
σχετικοί με τη φύση
της πρότασης

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

Β3

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

5%

50

Είδος επιχείρησης

Μικρές επιχειρήσεις

5%

0 – 100

Β5

Β6

Β7

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
σε ΑμεΑ

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων

5

100

5

100

7

100

3

100

3

100

2

100
7%

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων

100

0

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Β4

5

100

Καμία εκ τω παραπάνω εκπαίδευση

Δυνατότητα διάθεσης
των ιδίων κεφαλαίων
για την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

100

50
0

Ναι

100
3%

Όχι

0

Ναι

100
3%

Όχι

0

Ο δικαιούχος είναι άνεργος πάνω
από 3 χρόνια
Ο δικαιούχος είναι άνεργος έως 3
χρόνια

100
2%
50

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας, που συμβάλουν στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής και στην αειφόρο
ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με το υπομέτρο 6.2, 7.4 & 7.5 του ΠΑΑ , τον άξονα 1 «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και τους θεματικούς στόχους Θ.Σ. 1, 2,
3,4 6,8 & 9, καθώς και με τον άξονα 1 «Τουρισμός εμπειρίας» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
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Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος
Υπο- Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
Δράσης
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου, με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός
Υπο19.2.3.4
Δράσης
Άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 8 και Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 808/2014
Νομική βάση
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Μέσω της υπο-δράσης, θα ενισχυθούν ιδρύσεις βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
μετά την 1η μεταποίηση, και οι εκσυγχρονισμοί / επεκτάσεις / μετεγκαταστάσεις, χειροτεχνικών,
βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, μη
συμπεριλαμβανόμενων επιχειρήσεων του εμπορίου.
Ενδεικτικά θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης & χειροτεχνίας, τα
εργαστήρια αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, παραγωγής διακοσμητικών ειδών, κοσμημάτων κλπ. Επίσης
οι βιοτεχνίες επεξεργασίας πέτρας, ξύλου – σιδήρου, παραγωγής δερματίνων ειδών, ειδών συσκευασίας
κλπ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους, στην παραγωγή ειδών
διατροφής ή Οικοτεχνίας (βάσει του Ν. 4235/2014).
Δεν είναι δυνατός μέσω της υποδράσης ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, ο
οποίος δεν έχει ως αποτέλεσμα, κατ’ ελάχιστο την οποιαδήποτε αύξηση δυναμικότητας ή την
οποιαδήποτε προσθήκη νέου προϊόντος (ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014, Άρθρο 2).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
1.000.000,00
16,81
6,81
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
500.000,00
16,03
4,93
Ιδιωτική Συμμετοχή
500.000,00
17,67
11,00
Εφαρμόζεται ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων με ένταση ενίσχυσης 40% για τις πολύ μικρές και τις
μικρές και 30% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση επιχειρήσεων μη εισηγμένων, που
λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών, εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 με
ένταση ενίσχυσης 65%. Για τον υπολογισμό στον παραπάνω χρηματοδοτικό πίνακα, χρησιμοποιήθηκε το
ποσοστό 50%.
Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήριο

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

100

10

100

5

100

15

100

10

100

3

100

5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υπο100
δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Α1

Σκοπιμότητα της πρότασης

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70
10%
30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

0

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

Α2

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

100

5%

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων
/εγκρίσεων / αδειών

Α3

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων
/εγκρίσεων / αδειών

100

15%

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.

Α4

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης

Α5

Α6

Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

50

60

30

100
60
10%

30

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης
του έργου
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%

3%
50

100
5%

10% ≤ Ποσοστό < 20%
60
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5% ≤ Ποσοστό < 10%
30
Α7

Α8

Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ποσοστό δαπανών σχετικών
με τη χρήση – εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

Ναι
Όχι

2%

100

2

100

2

100

2

100

6

100

15

100

5

0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100

100
2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%
30

Συμβατότητα με την
τοπική αρχιτεκτονική

Α9

Α10

Καινοτόμος χαρακτήρας
της πρότασης / Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

Α11

Προτεραιότητες υποδράσης

Διατηρητέο ή Παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός

2%

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ

50

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο

100

Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως
νέα ή προηγμένη, ή αφορά σε
χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων στην
παραγωγική διαδικασία

75

Η συσκευασία και η παρουσίαση
των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή
μίας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη
συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των
προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της
Α) Η πράξη χωροθετείται σε μικρό
νησί μέχρι 3.000 κατοίκους
Β) Η πρόταση αφορά στην
παραγωγή ειδών διατροφής ή
Οικοτεχνίας (βάσει του Ν.
4235/2014
Εξυπηρετούνται δύο από τις
παραπάνω προτεραιότητες
Εξυπηρετείται μία από τις
παραπάνω προτεραιότητες

6%

50

100ή 50 ή 0

15%

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω
των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας
έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως
μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).

100
50

Δεν εξυπηρετείται καμία από τις
παραπάνω προτεραιότητες

Α12

100

0

100

5%

60

30
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Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

80

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Β1

Επαγγελματική εμπειρία

Κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες-μέγιστο τα 5 έτη

2%

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

Β2

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της πρότασης

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με
το αντικείμενο της πρότασης

Δυνατότητα διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

5%

Είδος επιχείρησης

Μικρές επιχειρήσεις

7%

Β6

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμεΑ

50

100

5

0 - 100

100

7

100

2

100

2

100

2

100
2%

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις

Β5

2

0

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Β4

100

100

Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

Β3

0-100

50
0

Ναι
2%
Όχι

100
0

Ναι
2%
Όχι

100
0
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους 3, 4, 8, 9 του ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και έχει συνέργεια με
τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2. Έχει συμπληρωματικότητα με τα μέτρα 6.2, 7.4 & 7.5 του ΠΑΑ.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Κωδικός Υπο-Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
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
19.2.3.5

Νομική βάση

Άρθρο 19 & 1β του Καν (ΕΕ) 1305/2013

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Τίτλος Υπο-Δράσης

Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
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.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που χωροθετούνται στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000
κατ. ή σε Δημοτική Ενότητα με αποδεδειγμένη έλλειψη της προτεινόμενης υπηρεσίας, σε Υπηρεσίες στον
Κοινωνικό Τομέα και στον Πολιτισμό.
Δεν είναι δυνατός μέσω της υποδράσης ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, ο
οποίος δεν έχει ως αποτέλεσμα, κατ’ ελάχιστο, την οποιαδήποτε αύξηση δυναμικότητας / δυνατότητας
εξυπηρέτησης αριθμού πελατών, ή την οποιαδήποτε προσθήκη νέου προϊόντος / υπηρεσίας (ΚΑΝ (ΕΕ)
651/2014, Άρθρο 2).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού»
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
700.000,00
13,59
4,70
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
350.000,00
12,87
3,45
Ιδιωτική Συμμετοχή
350.000,00
14,40
7,38
Εφαρμόζεται ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων με ένταση ενίσχυσης 40% για τις πολύ μικρές και τις
μικρές και 30% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση επιχειρήσεων μη εισηγμένων, που
λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών, εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Καν(ΕΕ) 651/2014 με
ένταση ενίσχυσης 65%. Για τον υπολογισμό του χρηματοδοτικού πίνακα, υπολογίσθηκε ποσοστό 50%.
Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήριο

Ανάλυση κριτηρίου

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

100

10

100

6

100

10

100

10

100

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υπο100
δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Α1

Σκοπιμότητα της πρότασης

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70
10%
30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

0

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

Α2

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100

6%

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

Α3

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

100

10%

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.

Α4

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

100
60
10%

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης
του έργου

30
0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Α5

60

30

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης

50

50
2%
50
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Ποσοστό δαπανών σχετικών με
την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο
του 5%

Προστασία του
περιβάλλοντος

Α6

100
5%

100

5

100

2

100

15

100

15

100

5

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
0

Α7

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Διατηρητέο ή παραδοσιακό
κτίριο

100
2%

Παραδοσιακός οικισμός

50

Α) Η πράξη χωροθετείται σε
μικρό νησί μέχρι 3.000 κατοίκους
Β) Το επενδυτικό σχέδιο αφορά
σε υπηρεσίες στον Κοινωνικό
Τομέα ή στον Πολιτισμό
Α8

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Εξυπηρετούνται όλες οι
παραπάνω προτεραιότητας

100 ή 50ή 0

15%

Εξυπηρετείται μία από τις
παραπάνω προτεραιότητας

50

Δεν εξυπηρετείται καμία από τις
παραπάνω προτεραιότητας

0

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία
/ υποδομή στην Τοπική /
Δημοτική Ενότητα
Α9

Αναγκαιότητα της πράξης

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα

100
15%
0

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω
των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).

Α10

Αύξηση θέσεων απασχόλησης
σε ΕΜΕ

100

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας
έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).

100

60

5%

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως
μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας

30

0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

80

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Β2

Κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

Επαγγελματική εμπειρία

Β1

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με
τη φύση της πρότασης

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με
το αντικείμενο της πρότασης

3%

0-100

Β3

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής *100%

50

4%

Είδος επιχείρησης

Μικρές επιχειρήσεις

5%

0 - 100

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων

Β6

2%

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων

Β7

100

5

50

100

2

100

2

100

2

100

2

0

Ναι

100
2%

Όχι

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ

4

100

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις
Β5

100

0

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Β4

3

100

Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

100

0

Ναι

100
2%

Όχι

0

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

100
2%

άνεργοι έως 3 χρόνια

50

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α+Β)

100

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους 3, 4, 8, 9 του ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και έχει συνέργεια με
τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2. Έχει συμπληρωματικότητα με τα μέτρα 6.2, 7.4 & 7.5 του ΠΑΑ.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υπο-Δράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
19.2.7.3
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
Κωδικός Υπο-Δράσης
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό
Νομική βάση
Άρθρο 35 Kαν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 27 Κ. 651/14 και Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Υπο-Δράσης
Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προγραμματίζεται η δημιουργία δικτύων ομοειδών ή και συμπληρωματικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς κλάδους, ώστε μέσω
της αντιμετώπισης της απομόνωσης του νησιώτη επιχειρηματία και την ανταλλαγή γνώσης, πρακτικών και
ιδεών, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Ενδεικτικά θα ενισχυθούν δίκτυα (clusters) από επιχειρήσεις
(ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μεταποιητές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων (π.χ. οινοποιούς), καθώς
ανήκουν στην ίδια αγροτοδιατροφική αλυσίδα, με στόχο την ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών των
τοπικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, την κοινή προώθηση και προβολή κλπ. Επίσης δίκτυα από
επιχειρήσεις της περιοχής που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας του τουρισμού, για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων/υπηρεσιών και την εύρεση νέων διόδων στις
αγορές.
Προϋπόθεση για τη σύσταση δικτύων είναι η συνεργασία 3 τουλάχιστον εταίρων, που δεσμεύονται με
σύμβαση για το είδος της συνεργασίας και τις μεταξύ τους σχέσεις, τον στόχο και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε δίκτυα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της περιοχής
παρέμβασης, σε πολυμελή δίκτυα, που καινοτομούν ή ενσωματώνουν καινοτόμες ενέργειες, αποσκοπούν
στην εξωστρέφεια, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην συμμετοχή παραγωγών και
μεταποιητών γεωργικών προϊόντων.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Θ.Κ. «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος».
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

100,00
100,00
100,00

0,31
0,30
0,34

Συνολικός Προϋπολογισμός
46.153,85
Δημόσια Δαπάνη
30.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή
16.153,85
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 65% (de minimis)

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. Άυλες ενέργειες π.χ. δράσεις πληροφόρησης, προώθησης και
διαφήμισης, μπορούν να υλοποιηθούν και στην πόλη της Ρόδου ως κομβικό σημείο.
Δικαιούχοι
Νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Κριτήρια επιλογής
Α/Α

Κριτήρια

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Βαρύτητα
(ποσοστό
%)

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0100)

Βαθμολογία

Ανηγμένη
βαθμολογία

100

10

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
100

Α1

Σκοπιμότητα της
πρότασης

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

10%

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ CLLD ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (ΜΑΪΟΣ 2018)

70

30
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Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση

0

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Α2

100

5%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Α3

Εισαγωγή
καινοτομίας / ΤΠΕ ή
πιλοτικών
καινοτόμων
εφαρμογών

Ναι
10%

Όχι

Α6

100

10

100

10

100

10

100

10

100
60
10%
30

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

Α5

10

0

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤ 30

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
επένδυσης

100

100

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
Α4

5

0

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

100

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου

50
10%
50

Α) Εύρος των περιοχών που αφορά η
συνεργασία
Αφορά συνεργασία επιπέδου περιοχής
παρέμβασης
10%
Αφορά συνεργασία επιπέδου περιοχής
ευρύτερης ενός Δήμου
Προτεραιότητες
Αφορά τοπική συνεργασία (περιοχή εντός
υπο-δράσης
Δήμου ή τοπικής κοινότητας)
Β) Στο συνεργατικό σχηματισμό συμμετέχουν
παραγωγοί και μεταποιητές γεωργικών
προϊόντων
10%
Ναι
Όχι
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

100 ή 60 ή
30
100
60
30
100 ή 0
100
0
65

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Β1

Β2

Β3

Αξιολόγηση
συνεργατικού
σχηματισμού
Εμπειρία του
υπευθύνου στην
εκτέλεση και
συντονισμό έργου
συνεργασίας
Ικανότητα, εμπειρία
και αξιοπιστία των
μελών του δικτύου

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί –μέγιστος
αριθμός βαθμολογούμενων μελών 10

10%

Ο υπεύθυνος έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε
ένα έργο συνεργασίας

100

10

100

5

100

5

100ή 0
5%

Ναι

10-100

100

Όχι

0

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας

100
5%
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0
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Β4

Β5

Δυνατότητα
διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου
Σύσταση Φορέα

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

5%

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης
10%
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

0-100

100

100

5

100

10

0
35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α+Β)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

100
100
30

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας (19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3) και έμμεσα με τις δράσεις που συμβάλουν
στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής και την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση έχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το μέτρο 16.3 του ΠΑΑ, με τους θεματικούς στόχους
1,2,3 και 9 του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, καθώς και με την προτεραιότητα 1 της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)
Κωδικός

19.2.2.

ΔΡΑΣΕΙΣ /ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Περιοχή

Ένταση Ενίσχυσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους
τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

ΔΔ

ΣΚ

ΙΣ

1.400.000,00

2.538.461,54

1.138.461,54

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.

65% (ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας)

500.000,00

769.230,77

269.230,77

19.2.2.3

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

40% (ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας)

250.000,00

625.000,00

375.000,00

19.2.2.4

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

65% (ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας)

500.000,00

769.230,77

269.230,77

150.000,00

375.000,00

225.000,00

2.720.000,00

5.150.000,00

2.430.000,00

750.000,00

1.000.000,00

250.000,00

420.000,00

1.050.000,00

630.000,00

700.000,00

1.400.000,00

700.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

19.2.2.5

19.2.3
19.2.3.1

19.2.3.2

19.2.3.3

19.2.3.4

Ολόκληρη η περιοχή
παρέμβασης (υπό
προϋποθέσεις στον
τουρισμό)

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
40% (ενισχύσεις ήσσονος
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
σημασίας)
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό
75%
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
40% για τις πολύ μικρές και
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης
τις μικρές και 30% για τις
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με
μεσαίες επιχειρήσεις (Καν.
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
(Ε.Ε.) 702/2014 άρθρο 44)
Ολόκληρη η περιοχή
παρέμβασης (υπό
προϋποθέσεις στον
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του
40% για τις πολύ μικρές και
τουρισμό)
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
τις μικρές και 30% για τις
στρατηγικής.
μεσαίες επιχειρήσεις.
Στην περίπτωση επιχειρήσεων μη εισηγμένων, που
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της
λειτουργούν έως 5 έτη
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
χωρίς διανομή κερδών,
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των
εφαρμόζεται το άρθρο 22
στόχων της τοπικής στρατηγικής

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.

19.2.4

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό,
καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων
και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

19.2.7.3

350.000,00

700.000,00

350.000,00

1.550.000,00

1.937.500,00

387.500,00

600.000,00

750.000,00

150.000,00

300.000,00

375.000,00

75.000,00

150.000,00

187.500,00

37.500,00

500.000,00

625.000,00

125.000,00

30.000,00

46.153,85

16.153,85

30.000,00

46.153,85

16.153,85

5.700.000,00

9.672.115,38

3.972.115,38

ΔΔ

ΣΚ

ΙΣ

352.500,00

487.104,07

134.604,07

85% με ανώτερη Δ.Δ. 75.000€

152.500,00

179.411,76

26.911,76

65% (ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας)

200.000,00

307.692,31

107.692,31

600.000,00

1.061.538,46

461.538,46

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.4.2

19.2.7

του Καν (ΕΕ) 651/2014 με
ένταση ενίσχυσης 65%.

Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης

Α) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν
παράγουν έσοδα 100% (Καν. ΕΕ 1305/2013,
άρθρο 61),
Β) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν
έσοδα το ποσό της επιχορήγησης δεν
υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της
επένδυσης, και το ποσοστό επιχορήγησης
προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική
ανάλυση, έως 100% (Καν. ΕΕ 1303/2013,
άρθρο 61, παρ. 7β),
Γ) για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων και παράγουν έσοδα το
ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη
διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και
του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης,
και το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει
έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση, έως
100% (Καν. ΕΕ 651/2014, άρθρα 53,55,56).
Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των
άρθρων 53 και 55 του Καν.651/2014, το
μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται
στο 80%των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την
διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών
μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων
Ολόκληρη η περιοχή
καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών
παρέμβασης
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2

65% (ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας)

ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 "ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ"*
α/α

ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Περιοχή

Ένταση Ενίσχυσης

4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
4.2.1.
1
2

Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που συμβάλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων
Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων
Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος
των αλιέων

4.2.2.

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ολόκληρη η περιοχή
παρέμβασης

Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων από μη αλιείς που αξιοποιούν ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα
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1

Επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού που
σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία

2

Ίδρυση /εκσυγχρονισμός συνεργείων κατασκευής/επισκευής αλιευτικών σκαφών

3

Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα

4

50% (ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας)
Ολόκληρη η περιοχή
παρέμβασης
65% (ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας)

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων μη βρώσιμων με
πρώτες ύλες από το θαλάσσιο περιβάλλον

200.000,00

400.000,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

150.000,00

230.769,23

80.769,23

150.000,00

230.769,23

80.769,23

4.2.3

Εκσυγχρονισμός Υδατοκαλλιεργειών

300.000,00

461.538,46

161.538,46

4.2.4.

Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών

700.000,00

700.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

1

Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη των
περιοχών αλιείας σύμφωνα με τα άρθρα 63.2

2

Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής και πολιτιστικής δραστηριότητας

Ολόκληρη η περιοχή
παρέμβασης

100%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

*το Πρόγραμμα Αλιείας δεν έχει ακόμα αναμορφωθεί / εγκριθεί

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
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300.000,00

300.000,00

0,00

1.952.500,00

2.710.181,00

757.681,00

