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1.Τι είναι τα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) εντάσσονται
στον

Άξονα

7

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ–

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» του Υπουργείου Γεωργίας και αποτελούν
μια καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη. Εφαρμόζονται σε επιλεγμένες
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων και
αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις περιοχές αυτές.
Στόχοι των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου είναι:
X Η προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών.
X Η εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος των κατοίκων των μειονεκτικών και
ορεινών περιοχών.
X Η συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξη της
ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.
X Η επανένταξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στο εθνικό παραγωγικό σύστημα
έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίησή τους.

2. Ποιες περιοχές αφορούν τα Ο.Π.Α.Α.Χ. του Υπουργείου Γεωργίας
Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. του Υπουργείου Γεωργίας θα εφαρμοστούν στις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια ανάκαμψής τους. Οι επιλεγμένες περιοχές
εφαρμογής τους είναι σαράντα .
Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου για την περιοχή μας
αφορά το ΒΑ τμήμα του Νομού Λάρισας και θα εφαρμοστεί στους παρακάτω Δήμους
και Κοινότητες με τα αντίστοιχα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα :

Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ/ Δ.Δ.: Δρυμού, Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Ευαγγελισμού, Κεφαλοβρύσου,
Παλαιοκάστρου, Στεφανόβουνου

Δ.ΟΛΥΜΠΟΥ / Δ .Δ.: Καλλιθέας, Κοκκινογείου, Λόφου, Κοκκινοπηλού, Ολυμπιάδας,
Πυθίου, Φλάμπουρου

Δ.ΠΟΤΑΜΙΑΣ

/

Δ.Δ.:

Αμουρίου,

Βλαχογιαννίου,

Δομενίκου,

Μαγούλας,

Μ.

Ελευθεροχωρίου, Μεσοχωρίου, Πραιτωρίου, Συκέας,

Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ / Δ.Δ.: Αζώρου, Γερανείων, Γιαννωτών, Λυκουδίου, Μηλέας,
Σαρανταπόρου, Τσαπουρνιάς
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Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ / Δ.Δ.: Δολίχης, Λιβαδίου
Δ. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ / Δ.Δ.: Ακρής, Λουτρού
Δ. ΓΟΝΝΩΝ / Δ.Δ.: Γόννων, Ιτέας, Καλλιπεύκης
ΔΙΕΥΡ. ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΑΣ / Κ.Δ.: Καρυάς, Κρύοβρυσης, Συκαμινέας
ΚΟΙΝ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ / Κ.Δ.: Βερδικούσας

ΚΟΙΝ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ /Κ.Δ.:Αμπελακίων
3. Ποιοι υλοποιούν τα Ο.Π.Α.Α.Χ. του Υπουργείου Γεωργίας;
Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. υλοποιούνται από το Υπουργείο Γεωργίας με τη βοήθεια των Δομών Στήριξης
που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δομή Στήριξης είναι η
εταιρεία «Θεσσαλία–Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης», Αστική Εταιρεία
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Λάρισα και με «Τοπικές Αντένες» τις Αναπτυξιακές
Εταιρείες που θα εφαρμόσουν το Ο.Π.Α.Α.Χ. κάθε Νομού. Για τον Νομό Λάρισας «Τοπική
Αντένα» είναι η Αναπτυξιακή Ελασσόνας –Κισσάβου Α.Ε. (ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α.Ε.)

4. Ποια είναι η Αναπτυξιακή Ελασσόνας -Κισσάβου Α.Ε. ( ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.) ;
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. «ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του
1992 με την ονομασία Αναπτυξιακή Ελασσόνας ‘’ ΑΝ.ΕΛ.’’ Α.Ε., μετά από απόφαση των
κυριότερων «κοινωνικών εταίρων» της περιοχής Ελασσόνας και με αφορμή την ανάγκη
διαχείρισης - υλοποίησης του προγράμματος LEADER Ι για την Επαρχία Ελασσόνας. Από το
1996 και για τις ανάγκες του LEADER II η περιοχή ευθύνης της διευρύνθηκε και με την
περιοχή Τεμπών- Κισσάβου.
Είναι ανώνυμη εταιρεία λαϊκής βάσης, με έδρα την Ελασσόνα και παράρτημα στη Λάρισα.
Από το 2000 συμμετέχουν και οι Δήμοι της περιοχής Τεμπών – Κισσάβου και από τον Ιούλιο
του 2002 η ονομασία της Εταιρείας έγινε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.». Μέτοχοι είναι ο Δήμος Ελασσόνας, οι ΟΤΑ της περιοχής (πρώην Επαρχία
Ελασσόνας & περιοχή Τεμπών – Κισσάβου), η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας, η Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελασσόνας, ο Ομαδικός Αμπελώνας «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ», το
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελασσόνας, ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις, Σύλλογοι
(Πολιτιστικοί , Αθλητικοί, Θρησκευτικοί, Επαγγελματικοί κ.λ.π.) και Ιδιώτες.
Στη

δεκάχρονη

παρουσία

της

η

Αναπτυξιακή

Ελασσόνας

–

Κισσάβου

Α.Ε.

δραστηριοποιήθηκε στους εξής τομείς:
Α. Υποστήριξη φορέων.
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Β. Σχεδιασμός & υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (LEADER I , LEADER IΙ,
ΑΝ.ΑΠ.ΤΥΡ.).
Γ. Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού.
Δ. Συμμετοχή σε διατοπικά, εθνικά, διεθνή δίκτυα.

5. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Ο.Π.Α.Α.Χ. ΒΑ τμήματος Νομού
Λάρισας;
Έργο - επένδυση στα πλαίσια του Ο.Π.Α.Α.Χ. μπορεί να υλοποιήσει κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο (ιδιώτες, επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Ο.Τ.Α. , επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. κλπ.),
κάτοικος ή μη της περιοχής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου, μέσα στα όρια της περιοχής παρέμβασης.

6. Τι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν στο Ο.Π.Α.Α.Χ. ΒΑ Τμήματος
Νομού Λάρισας;
Στα πλαίσια του Ο.Π.Α.Α.Χ. ΒΑ Τμήματος Ν. Λάρισας μπορούν να ενταχθούν έργα

στις

παρακάτω κατηγορίες :
Μέτρο

Τίτλος Μέτρου

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Έγγειες βελτιώσεις
Δημιουργία Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων
Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών–Προστασία και διατήρηση της αγροτικής
κληρονομιάς
7.6
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη
γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών
δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων
7.7
Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας
7.8
Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της
γεωργίας
7.9
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
7.10
Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη Γεωργία ,τη Δασοκομία,
τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των ζώων
7.11
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
7.12
Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
7.13
Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης,
μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων
7.14
Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό
πληθυσμό
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες δράσεων ανά μέτρο:
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ΜΕΤΡΟ 7.1: «Έγγειες βελτιώσεις»
Κατηγορίες δράσεων :

1. Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας
2. Αντιπλημμυρικά – αποστραγγιστικά έργα που δεν
συνδυάζονται με αρδευτικά έργα
3. Έργα διευθέτησης χειμάρρων.

Δικαιούχοι :

Αυτοδιοικήσεις Α΄ & Β΄ βαθμού

Ύψος ενίσχυσης :

100%

Συνολικός προϋπολογισμός :

1.580.000 €

Μέτρο 7.2 «Δημιουργία Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων»
Κατηγορίες δράσεων :

1. Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
2.Υπηρεσίες

αντικατάστασης

παραγωγών

από

την

εκμετάλλευσή τους σε περιπτώσεις απουσίας τους.
Δικαιούχοι :

Γεωργοί

κατά

εκμετάλλευσης

κύρια

απασχόληση,

(σύμφωνα

με

την

αρχηγοί
ΚΥΑ

γεωργικής
451/2001,

Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύει)
Ύψος ενίσχυσης :

Για τη δράση 1, ενίσχυση 70% και δεν θα υπερβαίνει τα
100.000 € ανά δικαιούχο (συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις)
ανά τριετία
Για τη δράση 2, ενίσχυση 70% του ύψους της αμοιβής και
ως 30 ημέρες κατ’ έτος

Συνολικός προϋπολογισμός :

220.000 €
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Μέτρο 7.3 « Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας»
Κατηγορίες δράσεων :

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της
εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας (έρευνες αγοράς,
μελέτες τεχνικές και σκοπιμότητας, προπαρασκευή αιτήσεων
για αναγνώριση ονομασιών προέλευσης κ.λ.π.)
2. Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
(ISO 9000 ή 14000, HACCP, συστήματα περιβαλλοντικού
ελέγχου κλπ) και κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή
των παραπάνω συστημάτων
3.

Προώθηση

των

προϊόντων

ποιότητας

με

τη

δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων
Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.)

Ύψος ενίσχυσης :

75% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 € ανά δικαιούχο ανά
τριετία.

Συνολικός προϋπολογισμός :

220.000 €
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Μέτρο 7.4: «Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
Κατηγορίες δράσεων :

–

1.Δημιουργία

οργάνωση

κέντρων

πολυδραστηριότητας και αξιοποίησης του ελεύθερου
χρόνου των κατοίκων της υπαίθρου.
2.

Ανάπτυξη

δικτύου

βιβλιοθηκών

γενικού

ενδιαφέροντος.
3. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – βραχυχρόνιας
κατάρτισης σε παραδοσιακά επαγγέλματα
4.

Αναβάθμιση

ενημέρωσης

με

υφιστάμενων
την

τοπικών

αξιοποίηση

δικτύων

σύγχρονης

τεχνολογίας.
5. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με
τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη
γεωργική παραγωγή και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα.
6. Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών
παραγωγής στον γεωργικό τομέα.
Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.), Πολιτιστικοί
σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί φορείς, Αυτοδιοικήσεις Α΄ &
Β΄ βαθμού και επιχειρήσεις τους.

Ύψος ενίσχυσης :

75% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 € ανά δικαιούχο ανά
τριετία. Για τους ΟΤΑ το ύψος ενίσχυσης είναι 100% .

Συνολικός προϋπολογισμός :

480.000 €
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ΜΕΤΡΟ 7.5 : «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών- Προστασία και διατήρηση της αγροτικής
κληρονομιάς»
Κατηγορίες δράσεων :

1.Βελτίωση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης –
αποχέτευσης
2. Βελτίωση και κατασκευή δικτύου εσωτερικής
οδοποιίας
3. Αναπλάσεις οικισμών
4. Αναβάθμιση των οικιστικών κέντρων και ανάδειξη
του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών (ανάδειξη
ιστορικού κέντρου οικισμών, λιθοστρώσεις, αποκατάσταση
εξωτερικών όψεων ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων)
5. Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών
στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου, αναπαλαιώσεις
ιστορικών κτιρίων, αποκατάσταση κτιρίων στα οποία
υπήρχε η παραγωγική δραστηριότητα.
Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των παραπάνω έργων
είναι η ύπαρξη μελέτης ανάπλασης του οικισμού.

Δικαιούχοι :

Για τις δράσεις 1,2 δικαιούχοι είναι οι ΟΤΑ.
Για τις δράσεις 3,4 δικαιούχοι είναι Φυσικά Πρόσωπα,
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α. ανάλογα με τη δράση

Ύψος ενίσχυσης :

100% για τα δημόσια έργα
60% για τα ιδιωτικά έργα (ανακαίνιση εξωτερικών όψεων)
με μέγιστο συνολικό κόστος επένδυσης τα 30.000 €
100% για τα λοιπά ιδιωτικά έργα και με τους περιορισμούς
των κατευθυντήριων γραμμών της 2000/C28/02.

Συνολικός προϋπολογισμός :

1.820.000 €
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ΜΕΤΡΟ 7.6 : Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη
γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η
απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων .
Κατηγορίες δράσεων :

1.

Ενίσχυση

(εναλλακτικές

τουριστικών
μορφές

εκσυγχρονισμός

δραστηριοτήτων

τουρισμού,

τουριστικών

δημιουργία

ή

καταλυμάτων

&

παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης, άθλησης &
αναψυχής,

χώρων

κατασκήνωσης,

υπαίθριων

χώρων

κατάκλισης, αναψυκτηρίων κλπ), σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 471/2002.
2.

Ενίσχυση

βιοτεχνικών

δραστηριοτήτων

επεξεργασίας των τοπικών πρώτων υλών σε τομείς εκτός
της πρώτης μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών
προϊόντων, της καθετοποίησης της γεωργικής παραγωγής
μέσα στην εκμετάλλευση και της διακίνησης και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων.
Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα, κατά κύρια ή μερική απασχόληση
γεωργοί,

όπως

ορίζονται

από

την

ΚΥΑ

451/2001,

Παράρτημα Ι όπως εκάστοτε ισχύει.
Ύψος ενίσχυσης :

55%
Δεν είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις που υλοποιούνται
στους τομείς του κρέατος, του γάλατος, των αυγών και
πουλερικών,

του

μελιού,

της

σηροτροφίας,

των

δημητριακών, των ελαιούχων προϊόντων, του οίνου, των
οπωροκηπευτικών, των ανθέων, των ζωοτροφών και των
σπόρων, καθώς και των κλάδων του καπνού, της ζάχαρης
και του βάμβακος.
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος επένδυσης: 440.000 €
Συνολικός προϋπολογισμός :

500.000 €
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ΜΕΤΡΟ 7.7 : « Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας»
Κατηγορίες δράσεων :

1.Ταμίευση και αξιοποίηση επιφανειακών απορροών
για

γεωργική

χρήση

(φράγματα,

δεξαμενές,

υδρομαστεύσεις, ταμιευτήρες κλπ)
2. Βελτίωση –εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων
για τη μείωση των απωλειών ύδατος.
Δικαιούχοι :

Αυτοδιοικήσεις Α΄ & Β΄ βαθμού

Ύψος ενίσχυσης :

100%

Συνολικός προϋπολογισμός :

2.000.000 €

ΜΕΤΡΟ 7.8 : « Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της
γεωργίας »
Κατηγορίες δράσεων :

1. Δράσεις που έχουν χαρακτήρα υποδομής όπως η
αγροτική οδοποιία.
2.

Αξιοποίηση

ενέργειας

ανανεώσιμων

(αιολική,

ηλιακή,

/

ήπιων

γεωθερμική

μορφών
κ.α.)

για

δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας περιορισμένης
ισχύος για την κάλυψη
συμβατικών

αναγκών ή την υποκατάσταση

μορφών

ενέργειας

σε

«γεωργικές

εκμεταλλεύσεις».
Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,
Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

Ύψος ενίσχυσης :

100% για τα δημόσια έργα
55% για τις δράσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος επένδυσης: 440.000 €

Συνολικός προϋπολογισμός :

1.050.000 €
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ΜΕΤΡΟ 7.9 : «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων».
Κατηγορίες δράσεων :

τουριστικών

1.Ενίσχυση
περιλαμβάνουν

έργα

δραστηριοτήτων

όπως

εκσυγχρονισμός

η

δημιουργία

τουριστικών

που
ή

ο

καταλυμάτων,

παραδοσιακών ξενώνων κ.λ.π. σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 471/2002, χώρων εστίασης
άθλησης και αναψυχής, χώρων κατασκήνωσης σε σημεία
φυσικού

κάλλους,

υπαίθριων

χώρων

κατάκλισης

αναψυκτηρίων, ορεινών καταφυγίων κ.λ.π.
2.Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε τομείς
εκτός της πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων

όπως

η

δημιουργία

νέων

ή

βελτίωση

υφισταμένων, βελτίωση της οργάνωσης του βιοτεχνικού
προϊόντος.
3.Ενίσχυση

δράσεων

προβολής

των

περιοχών

παρέμβασης (έκδοση εντύπου & ηλεκτρονικού υλικού,
επενδυτικών
δικτυακών

οδηγών,
τόπων,

δημιουργία

καταχωρήσεις

ιστοσελίδων
σε

και

τουριστικούς

οδηγούς κ.λ.π.).
Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης:

Για τις δράσεις 1 και 2 το ύψος ενίσχυσης είναι 55% και
δικαιούχοι είναι Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν την
ιδιότητα του γεωργού, όπως αυτή ορίζεται από την
ΚΥΑ 451/2001 και Ν.Π.Ι.Δ. (Επιχειρήσεις, αγροτικοί
συνεταιρισμοί κ.λ.π.)
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος επένδυσης: 440.000 €
(δράσεις 1 & 2)
Για την δράση 3 το ύψος ενίσχυσης είναι 70% με
μέγιστο 100.000 € ανά τριετία και δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α
και επιχειρήσεις των ΟΤΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες
πράξεων, πολιτιστικοί φορείς και Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου.

Συνολικός προϋπολογισμός :

1.390.000 €
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ΜΕΤΡΟ 7.10 : «Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη
δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των ζώων»
Κατηγορίες δράσεων :

1. Προστασία – διαχείριση δασών & οικοσυστημάτων
(διαμορφώσεις

θέσεων,

διαμορφώσεις

και

ανάδειξη

διαδρομών, προστασία και αξιοποίηση δασικών περιοχών με
ταυτόχρονη ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος)
2.Ενέργειες περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης
–ενημέρωσης μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (ενημερωτικά
σεμινάρια, ημερίδες, παραγωγή και διανομή έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού κ.λ.π.)
Δικαιούχοι :

Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, Μη κυβερνητικές οργανώσεις,
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (μόνο για τις δράσεις
ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης)

Ύψος ενίσχυσης :

100% των επιλέξιμων δαπανών.
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος 220.000 €

Συνολικός προϋπολογισμός :

690.000 €

ΜΕΤΡΟ 7.11 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
Κατηγορίες δράσεων :

Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση επενδύσεων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής
βιωσιμότητας για δραστηριότητες που έχουν σχέση με την
πρωτογενή παραγωγή στα πλαίσια καθετοποίησης της
παραγωγής μέσα στην εκμετάλλευση .

Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα κατά κύρια ή μερική απασχόληση
γεωργοί σύμφωνα με την ΚΥΑ451/2001 (Παράρτημα Ι)
όπως εκάστοτε ισχύει.

Ύψος ενίσχυσης :

55% οι Νέοι γεωργοί
50% οι λοιποί δικαιούχοι.

Συνολικός προϋπολογισμός :

2.750.000 €
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ΜΕΤΡΟ 7.12 : «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων»
Κατηγορίες δράσεων :

Επενδύσεις στους τομείς της Ζωικής Παραγωγής και της
Φυτικής Παραγωγής (εκτός του τομέα των σφαγείων, των
ελαιούχων και των ζωοτροφών) ως εξής:
*Εκσυγχρονισμός–βελτίωση,
συμπλήρωση
μονάδων

αναγκών

διαλογής-

μεταποίησης

καθώς

σε

επέκταση

και

υφιστάμενες

μονάδες

τυποποίησης-συσκευασίας
και

μετεγκατάσταση

και

τέτοιων

μονάδων με ή χωρίς εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση και
συμπλήρωση των εγκαταστάσεων.
*

Ίδρυση

νέων

σύγχρονων

τυποποίησης-συσκευασίας

μονάδων

και

διαλογής-

μεταποίησης

σε

αντικατάσταση υφισταμένων μονάδων παλαιάς τεχνολογίας
που οδηγούνται ή έχουν οδηγηθεί σε παύση δραστηριότητας
καθώς και ίδρυση τέτοιων μονάδων που θα παράγουν νέα
προϊόντα ή νέας μορφής επιθυμητής στην κατανάλωση
(προϊόντα

υγιεινής

διατροφής,

βιολογικής

καλλιέργειας,

ονομασίας προέλευσης, μικροσυσκευασιών κ.τ.λ).καθώς και
μικρών ομάδων προωθούμενων κλάδων παραγωγής
*

Ίδρυση,

μετεγκατάσταση

ή

εκσυγχρονισμός

υφιστάμενων μονάδων αποθήκευσης και συντήρησης
αγροτικών προϊόντων με ή χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις –
εγκαταστάσεις ξήρανσης κλπ.
* Προμήθεια ειδικών μέσων συντήρησης μεταφοράς,
για την υγιεινή μεταφορά των γεωργικών προϊόντων και την
διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.
*

Επενδύσεις

προστασίας

Περιβάλλοντος

–

εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού –Διασφάλιση υγιεινής.
* Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενων
μονάδων

επεξεργασίας

υποπροϊόντων

και

παραπροϊόντων – υπολειμμάτων της κύριας μεταποιητικής
διαδικασίας.
* Δημιουργία συγχρόνων δικτύων των

γεωργικών

Προϊόντων με την εφαρμογή Logistics.
* Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενων
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μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού
υλικού.
Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα, Εταιρείες κάθε μορφής, συνεταιριστικές
οργανώσεις κάθε μορφής, Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν
ΟΤΑ και Συνεταιρισμοί – Αναπτυξιακές Εταιρείες και άλλα
Ν.Π.Ι.Δ.,

Διεπαγγελματικές

Οργανώσεις,

Ν.Π.Δ.Δ.,

Αυτοδιοικήσεις Α΄& Β΄ βαθμού μόνο σε τεκμηριωμένες και
ειδικές περιπτώσεις
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος επένδυσης: 440.000 €.
Ύψος ενίσχυσης :

50%

Συνολικός προϋπολογισμός :

800.000 €
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ΜΕΤΡΟ 7.13 : «Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης ,
μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων»
Ενισχύονται όλες οι επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση της
Κατηγορίες δράσεων :

υλοτόμησης μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών
προϊόντων στον τομέα του εξοπλισμού ως εξής:
1. Προμήθεια εξοπλισμού για δασεργάτες
2.Προμήθεια

εξοπλισμού

υλοτόμησης,

αποφλοίωσης,τεμαχισμού (Προμήθεια δασικών εργαλείων
αποφλοίωσης, τεμαχισμού, πρίσης κ.λ.π. ,αγοράς ζώων
μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων ,προμήθεια
μηχανολογικού

εξοπλισμού

μετατόπισης

και

μεταφοράς

δασικών προϊόντων κ.λ.π.)
Δικαιούχοι :

Φυσικά Πρόσωπα (δασεργάτες), Εταιρείες κάθε μορφής,
Συνεταιριστικές
ενώσεις

Οργανώσεις

αυτών),

Νομικά

(δασικοί
Πρόσωπα

συνεταιρισμοί
Δημοσίου

και

Δικαίου,

Αυτοδιοικήσεις Α΄& Β΄ βαθμού όταν στα πλαίσια της
Νομοθεσίας

είναι

επιτρεπτό,

Εταιρείες

στις

οποίες

συμμετέχουν ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, Αναπτυξιακές Εταιρείες και
άλλα

Ν.Π.Ι.Δ.,

δασοκτήμονες,

ομάδες

δασεργατών,

μεμονωμένοι δασεργάτες, Εργολάβοι συγκομιστικών δασικών
εργασιών.
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος επένδυσης:

150.000 €

(5.900 € για μεμονωμένους δασεργάτες)
Ύψος ενίσχυσης :

45%

Συνολικός προϋπολογισμός :

300.000 €
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7. Πως μπορεί κάποιος να ενταχθεί για να υλοποιήσει επένδυση στο Ο.Π.Α.Α.Χ.
ΒΑ Τμήματος Ν. Λάρισας;

Σε ότι αφορά τις δημόσιες επενδύσεις η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγινε
και έχει καταληκτική ημερομηνία την 28.2. 2003.
Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, τα Ο.Π.Α.Α.Χ. υλοποιούνται

από το Υπουργείο

Γεωργίας με τη βοήθεια των Δομών Στήριξης που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια. Μετά την
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Δομής στήριξης «Θεσσαλία–Περιφερειακή Εταιρεία
Αγροτικής Ανάπτυξης» με το Υπουργείο Γεωργίας (μέσα στον Φεβρουάριο), το Υπουργείο
Γεωργίας, η «Θεσσαλία» και η «Τοπική Αντένα» Αναπτυξιακή Ελασσόνας – Κισσάβου Α.Ε. θα
προβούν

σε δημοσιοποίηση του Ο.Π.Α.Α.Χ. με σκοπό να καλέσουν

κάθε ενδιαφερόμενο

επενδυτή να υποβάλει την πρότασή του.
Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα λάβουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη δημοσιότητα
στον τοπικό τύπο, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα αναρτηθούν στους πίνακες
ανακοινώσεων των Δήμων, των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, των Συλλογικών
φορέων της περιοχής και γενικά όπου υπάρχουν πίνακες ανακοινώσεων για το κοινό.
Οι προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές συντάσσονται

βάσει

υποδείγματος, που ονομάζεται «Φάκελος Υποψηφίου Επενδυτή» και θα χορηγείται από την
Αναπτυξιακή Ελασσόνας- Κισσάβου Α.Ε.
Με κάθε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα ετοιμάζεται και θα δίνεται στους
υποψηφίους επενδυτές το εξής υλικό:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το πρόγραμμα, στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι δράσεις του
προγράμματος και

θα γίνεται αναφορά στους στόχους και στη στρατηγική του τοπικού

προγράμματος.
Φάκελος υποψηφίου επενδυτή με υποδείγματα όλων των εντύπων που χρειάζεται να
συμπληρωθούν για την συγκεκριμενοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης, Υποδείγματα
Σχεδίων συμβατικών εγγράφων κλπ
Οδηγός Υποψηφίου Επενδυτή, ο οποίος θα περιλαμβάνει οδηγίες για την συμπλήρωση του
φακέλου, καθώς και πληροφορίες για την σωστή υλοποίηση της επένδυσης.
Κάθε άλλο πληροφοριακό υλικό

που θα κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη ανάλυση των

όρων της προκήρυξης.
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X Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ελασσόνας - Κισσάβου Α.Ε.
(Ελασσόνα και Λάρισα)
X Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, εκδίδεται απόφαση ένταξης της πρότασης στο Ο.Π.Α.Α.Χ.,
δεσμεύονται οι αναγκαίες πιστώσεις και ενημερώνονται οι τελικοί δικαιούχοι (δημόσιοι &
ιδιωτικοί) σχετικά με τη ληφθείσα απόφαση και τους όρους χρηματοδότησης. Ο πίνακας των
ενταγμένων και απορριφθέντων έργων θα δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.
X Προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων
X Τέλος, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του επενδυτή (τελικού δικαιούχου) και του Υπουργείου
Γεωργίας.
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