
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 78230-75323 - Fax +30 22410 85131  

Web Site: http://www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 

         
  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο49                                                      Newsletter  

Πορεία του ΕΣΠΑ - Νέα - Άλλα Προγράμματα της Ε.Ε                                          01.06.2018  

    

 
Ρόδος, Παρασκευή 01.06.2018  

 

1. Συνεργασία για την παραγωγικότητα της γεωργίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος (Μέτρο 16). 

 
Συνοπτική περιγραφή: Βασικός στόχος του Μέτρου 16 είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας, με 

στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της 
εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή 
και τη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των 
τροφίμων.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.) οι οποίες είναι 

σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. Τα μέλη της Ε.Ο. 
δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, 
Κοιν.Σ.Επ.). Επισημαίνεται ότι, ειδικότερα για τη Δράση 2 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
στήριξης μόνο οι δικαιούχοι της Δράσης 1. 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 64.000.000 Συνολικά 
 

 Περιοχή εφαρμογής 
Όλη η Ελλάδα 
 

 Περίοδος υποβολής  
6/6/2018 - 3/9/2018. 
 
Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2 θα ανακοινωθεί με έγγραφο της 

ΕΥΕ ΠΑΑ 
 
 

Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ καθώς και την σχετική πρόσκληση. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3877
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3877/20180524_Prosklisi_metro16.pdf
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2. 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και 

3η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» 

 

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών 

Ενισχύσεων, λόγω ένταξης επιπλέον ενενήντα τριών (93) έργων και η τρίτη (3η) Απόφαση 

Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - 

Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», με θέμα την 

απόρριψη εκατόν εννέα (109) πράξεων. 

 

Δείτε την Απόφαση Ένταξης Πράξεων εδώ και την Απόφαση Απόρριψης Πράξεων εδώ. 

  

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε  

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ  

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12)  

http://www.ando.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs=
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180601_3h_Tropop_Apofasis_Entaksis_Prajewn_Epix_Eksw.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180601_3h_Apof_Aporripsis_Praksewn_Epix_Eksw.pdf

