Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Προκηρυσσόμενων Δράσεων
α/α

ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ένταση
Ενίσχυσης

Παρατηρήσεις

Α

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις. Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη: 679.258,40€

1

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής
από αλιεύματα

Β

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη: 750.000€

2

Διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων (μόνο αλιείς)

3

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

85%

Ενδεικτικά θα στηριχθούν οικοτεχνικές / βιοτεχνικές μονάδες παρασκευής εδεσμάτων από αλιεύματα (π.χ. σπινιάλο από
φούσκες, αλίπαστα, κ.λπ.). (βάσει ΚΑΔ)

Θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αλιείς για ίδρυση, εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση χώρων εστίασης, αξιοποίησης
αλιευμάτων μη εμπορεύσιμων ειδών και επεξεργασίας φυσικών σπόγγων, λιανικού εμπορίου (π.χ ιχθυοπωλεία,
καταστημάτων ειδών αλιείας & καταδύσεων), εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πλην αλιευτικού). (βάσει ΚΑΔ)
Οι αλιείς οφείλουν να παραδώσουν την αλιευτική τους άδεια και δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του
αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.

έως 65%

Ενδεικτικά θα στηριχθούν επενδύσεις στο θαλάσσιο και στον καταδυτικό τουρισμό: οι θαλάσσιες περιηγήσεις με σκάφη
αναψυχής (μηχανοκίνητα σκάφη, διάφανου πυθμένα κλπ), τα θαλάσσια σπορ (όπως θαλάσσιο σκι, jet ski, wind surfing,
kitesurfing), οι καταδύσεις και τα καταδυτικά κέντρα, οι σχολές εκμάθησης καταδύσεων αναψυχής και εκπαίδευσης αυτοδυτών
κ.α. (βάσει ΚΑΔ)

(200.000 ανά τριετία)

4

Ίδρυση /εκσυγχρονισμός συνεργείων κατασκευής/επισκευής
αλιευτικών σκαφών

Ενδεικτικά θα στηριχθούν μικρές παραδοσιακές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ταυτότητα της περιοχής και τους τοπικούς
πόρους, αλλά και νέες δυναμικές τεχνολογικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών
και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων: η ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών, η φύλαξη και η συντήρηση σκαφών σε χερσαίο ή
παράκτιο χώρο. (βάσει ΚΑΔ)

5

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

Ενδεικτικά θα στηριχθούν οικοτεχνικές/βιοτεχνικές μονάδες αξιοποίησης αλιευμάτων μη εμπορεύσιμων ειδών και άλλων ειδών
που προσφέρει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η επεξεργασία φυσικών σπόγγων, φυκιών, οστράκων, αλατιού κλπ. (βάσει
ΚΑΔ)

Γ

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 508/2014 ή 1407/2013 (αναμένεται να διευκρινισθεί).

6

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη: 152.500€

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων που προσφέρουν
υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, παράλληλα με τις αλιευτικές δραστηριότητες
τους (μόνο αλιείς)

Αναμένεται να
διευκρινισθεί

Θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αλιείς, κάτοχοι αλιευτικού σκάφους για να προσφέρουν παράλληλα με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες,
υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών επί του σκάφους, σύμφωνα με την ΚΥΑ
414/2354/12-1-2015 (ΦΕΚ 97/Β΄/2015) « Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασίες για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες
αλιείς» .
Το ανώτατο συνολικό ύψος της Δημόσιας δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 75.000€

