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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ)
ΜΕΤΡΟ 2.13
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Α΄ κύκλος προκήρυξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 137/Α),
όπως συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) για τη «διαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχο του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις».
3. Τον κανονισµό 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά ταµεία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον κανονισµό 1685/2000 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα
των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, όπως
τροποποιήθηκε µε τον ΚΑΝ. (ΕΚ) 448/2004 και ισχύει.
5. Τον κανονισµό (ΕΚ) 1257/1999 της Ε.Ε. σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), όπως τροποποιήθηκε µε τον ΚΑΝ. (ΕΚ)
1783/2003 και ισχύει.
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6. Τον κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. της 30ης Μαρτίου 2000, για τις δράσεις πληροφόρησης
και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των
διαρθρωτικών ταµείων.
7. Τον κανονισµό (ΕΚ) 438/2001 της Ε.Ε. της 2ας Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά το σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων, όπως τροποποιήθηκε µε
τον ΚΑΝ. (ΕΚ) 2355/2002 και ισχύει.
8. Τον κανονισµό (ΕΚ) 448/2001 της Ε.Ε. της 2ας Μαρτίου 2001, για την διαδικασία διενέργειας
δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στα πλαίσια των διαρθρωτικών
ταµείων.
9. Την Απόφαση της Ε. Επιτροπής µε αριθµό Ε(2000) 3405/28-11-2000, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, µε την οποία εγκρίθηκε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές
παρεµβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθµό 1 στην Ελλάδα.
10. Την Απόφαση της Ε. Επιτροπής µε αριθµό Ε(2004) 5712/27-12-2004 που αφορά την
τροποποίηση της απόφασης Ε(2001) 809/9-4-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Θεσσαλίας.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 41549/Γ Κ.Π.Σ. 280/8-12-2000 µε την οποία
συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας.
12. Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, όπως εγκρίθηκε µε την αριθµό 1 απόφαση της 1ης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις της 2ης, 3ης
και 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης, ειδικά το τµήµα αυτού που αναφέρεται στο Μέτρο 2.13.
13. Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Μέτρου 2.13, όπως καθορίστηκαν στην από 28-6-2001
συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος και την από 28-6-2002
απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας που ενέκρινε τις περιοχές
παρέµβασης, καθώς και τα επιχειρησιακά σχέδια των περιοχών παρέµβασης όπως αυτά
διαµορφώθηκαν µε βάση τις αντίστοιχες µελέτες Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ,) και τις διαβουλεύσεις που επακολούθησαν στα πλαίσια αυτών
των µελετών και την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων µε γραπτή διαδικασία προς την
Επιτροπή παρακολούθησης και εξειδικεύτηκαν στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
14. Την µε αριθ. 505/02 ΚΥΑ των Υπουργών Εσ. ∆.∆.Α., Εθ. Οικ. & Οικ. και Γεωργίας καθώς και
την τροποποίηση αυτής µε αρθ. 561/04 ΚΥΑ των Υπουργών Εσ. ∆.∆.Α., Εθ. Οικ.. & Οικ. και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «περί καθεστώτων ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου
(ΟΠΑΑΧ)» και όσες Κ.Υ.Α. και Υ.Α. λεπτοµερειών εφαρµογής τις συνοδεύουν.
15. Την µε αριθµό 532/03 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτ. ∆ηµ. ∆ιοίκησης & Αποκ., Εθν. Οικ. & Οικ,
και Γεωργίας «Σχετικά µε καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 –
2006 για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» καθώς και την Τροποποίηση αυτής ΚΥΑ
602/05.
16. Την µε αριθµό 258394/6485/25.07.03 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Λεπτοµερειών
Εφαρµογής της ΚΥΑ 532/03».
17. Την µε αριθµό 1378/21.02.2005 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
περί « Καθορισµού Ελαχίστων Προϋποθέσεων για το Περιβάλλον, την Υγιεινή και Καλή
διαβίωση των Ζώων στα πλαίσια της Υλοποίησηςi) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006 (ΕΠΑΑ-ΑΥ) και ii) των 13
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ).
18. Την 731/Γ΄ΠΕΠ /28-1-2005 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Θεσσαλίας
για υποβολή προτάσεων για το Μέτρο 2.13.
19. Την αριθ. 4034Γ΄ΠΕΠ/18-4-2005 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας Ένταξης Πράξης
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας 2000-2006.
20. Την µε αριθ. Πρωτ. 2108/16-05-2005 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας του
Οδηγού Εφαρµογής της Ενέργειας 1 του Μέτρου 2.13 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006.
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ΚΑΛΕΙ
Όλους τους ενδιαφερόµενους για ένταξη στην ανωτέρω ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» να υποβάλλουν το φάκελο
υποψηφιότητας στη ∆οµή Στήριξης (Κεντρική ∆οµή και Παραρτήµατα-Αντένες της ανά Νοµό, οι
διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται στην παρ. 10 της παρούσας πρόσκλησης) της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Η προθεσµία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας αρχίζει από την 25/5/2005 και λήγει στις
25/7/2005.
1. Στόχος της Ενέργειας
Η µείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της γεωργικής
εκµετάλλευσης, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της υγιεινής και διαβίωσης των
ζώων.
2. ∆ράσεις της Ενέργειας
Ενισχύονται επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής που
στοχεύουν στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της παραγωγής (καθετοποίηση) και θα
υλοποιηθούν στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου του ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Μια επένδυση εντάσσεται στο παρόν Μέτρο, εάν κατ’ ελάχιστο οι δαπάνες του Σχεδίου Βελτίωσης,
που αφορούν την καθετοποίηση (κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικός εξοπλισµός, λοιπός
εξοπλισµός κλπ.), αντιπροσωπεύουν κατ’ ελάχιστο το 60% του συνολικού κόστους του Σχεδίου
Βελτίωσης. Εάν τα υποβαλλόµενα Σχέδια δεν έχουν το συγκεκριµένο ποσοστό δαπανών, δεν
θεωρούνται Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση και θα πρέπει να υποβάλλονται στα πλαίσια
των προκηρύξεων των Οριζόντιων ∆ράσεων του ΠΕΠ ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ.
3. Επιλέξιµες δαπάνες
Οι επιλέξιµες για ενίσχυση κατηγορίες δαπανών, που αποτελούν τουλάχιστον το 60 % του
συνολικού κόστους της επένδυσης, είναι υποχρεωτικά οι κάτωθι:
α) ∆απάνες ανέγερσης ή βελτίωσης κτισµάτων που θα στεγάσουν τον µηχανολογικό
εξοπλισµό µεταποίησης - τυποποίησης.
β) ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού µεταποίησης τυποποίησης - εµπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της εκµετάλλευσης.
γ) ∆απάνες για επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και βελτίωσης των
συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, που αφορούν:
• Στην επίτευξη προτύπων ανωτέρων των ελαχίστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το
περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, εφόσον υφίστανται οι ελάχιστες
αυτές προϋποθέσεις.
• Στην επίτευξη των ελαχίστων προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και
καλή διαβίωση των ζώων όπου αυτό προβλέπεται (νέοι γεωργοί που δεν έχουν υπερβεί
5ετία από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης ή την 7η Μαΐου 2004 δεν έχει παρέλθει
τριετία από την πρώτη εγκατάσταση).
• Στη συµµόρφωση µε νεοεισερχόµενες ελάχιστες προϋποθέσεις, οι οποίες θεσπίστηκαν
πρόσφατα.
∆ύναται να είναι επιλέξιµες και µέχρι του ορίου του 40% του συνολικού κόστους επένδυσης οι
ακόλουθες κατηγορίες:
3

δ) Αγορά νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
ε) Η πρώτη αγορά ζώων.
στ) Οι δαπάνες αγοράς ζώων αναπαραγωγής υψηλής ποιότητας (αρσενικών ή θηλυκών),
εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά µητρώα ή ισοδύναµα βιβλία.
ζ) ∆απάνες εγγείων βελτιώσεων.
η) ∆απάνες εγκατάστασης φυτειών.
θ) ∆απάνες αµοιβών µηχανικών, συµβούλων τεχνικής στήριξης, σύνταξης των
απαιτουµένων µελετών, έκδοσης αδειών και σε ποσοστό µέχρι 12% των υπολοίπων
επενδυτικών δαπανών του σχεδίου. Ειδικά οι δαπάνες σύνταξης του Σχεδίου Βελτίωσης /
Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης καθώς και οι δαπάνες προκαταρτικών ενεργειών, όπως αυτές
της έκδοσης οικοδοµικής άδειας, εκπόνησης των αναγκαίων µελετών κλπ., για να κριθούν
επιλέξιµες προς ενίσχυση, εφόσον εγκριθεί το Σ.Β., θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί
µέχρι ένα έτος πριν από την έγκριση του Σ.Β. ή µετά την προηγούµενη δηµοσιοποίηση του
προγράµµατος και κατ’ εξαίρεση για την πρώτη περίοδο εφαρµογής δύο έτη. Λεπτοµέρειες
εφαρµογής και τα ακριβή ποσά κατά περίπτωση ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
4. Περιοχές Εφαρµογής
Όπως προβλέπεται στα Επιχειρησιακά Σχέδια που έχουν εκπονηθεί για τα Ολοκληρωµένα
Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), αναφέρεται αποκλειστικά στις παρακάτω
περιοχές:
Νοµός Καρδίτσας
1. Περιοχή Αργιθέας: Περιλαµβάνει τους ∆ήµους Αργιθέας (∆.∆. Ανθηρού, Αργιθέας,
Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώµης, Καρυάς, Μεσοβουνίου, Πετρωτού), Αχελώου (∆.∆.
Αργυρίου, Βραγκιανών, Καταφυλλίου Μαράθου), Μουζακίου (∆.∆. Αµυγδαλής, Ανθοχωρίου,
Βατσουνιάς, Γελάνθης, ∆ρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, Λαζαρίνας, Μαγουλίτσης,
Μαυροµµατίου, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής) και την διευρυµένη κοινότητα ανατολικής
Αργιθέας (οικ. Βλασίου, ∆ροσάτου, Κουµπουριανών, Λεοντίτου, Πετρίλου, Πετροχωρίου,
Στεφανιάδος, Φουντωτού). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το Μουζάκι.
2. Περιοχή Σµοκόβου: Περιλαµβάνει τους ∆ήµους Καλλιφωνίου (∆.∆. Απιδιάς, ∆αφνοσπηλιάς,
Μολόχας, Παλιουρίου- οικισµό Μαυρονερίου-), Μενελαΐδας (∆.∆. Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου,
Θραψιµίου, Λουτροπηγής, ορεινό τµήµα ∆.∆. Κέδρου, ορεινό τµήµα ∆.∆. Λουτρού), Ρεντίνης και
Ταµασίου (∆.∆. Κτιµένης, ορεινό τµήµα Ανάβρας, ορεινό τµήµα ∆.∆. Αχλαδιάς, ορεινό τµήµα
∆.∆. Ασηµοχωρίου, ορεινό τµήµα ∆.∆ Λεονταρίου). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το Λεοντάρι.
Νοµός Λάρισας
Περιοχή Κάτω Ολύµπου-Κισσάβου: Περιλαµβάνει τους ∆ήµους Ευρυµενών (∆.∆ Καρύτσας,
Οµολίου, Στοµίου), Κάτω Ολύµπου (∆.∆ Κρανιάς, Πυργετού), Μελιβοίας (∆.∆ Μελιβοίας,
Σωτηρίτσας), Αγιάς (∆.∆ Γερακαρίου, Μεγαλοβρύσου, Μεταξοχωρίου, Νεροµύλων, Ποταµιάς,
Ελάφου), Λακέρειας (∆.∆ Ανατολής, ∆ήµητρας ,Μαρµαρίνης), Νέσσωνος (∆.∆ Πουρναρίου),
Μακρυχωρίου (∆.∆ Παραποτάµου, Ελάτειας, Ευαγγελισµού). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το
δίπολο Πυργετός-Στόµιο.
Νοµός Μαγνησίας
1. Περιοχή Νοτίου Πηλίου: Περιλαµβάνει τους ∆ήµους Αφετών (∆.∆. Αφετών, Καλαµακίου,
Λαµπινούς, Νεοχωρίου, Συκής), Αργαλαστής (∆.∆. Αργαλαστής, Μετοχίου, Ξυνόβρυσης),
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Σηπιάδος (∆.∆. Λαύκου, Μηλίνης, Προµυρίου) και την κοινότητα Τρικερίου. Τοπικό κέντρο
ανάπτυξης η Αργαλαστή.
2. Περιοχή Όθρυος: Περιλαµβάνει τους ∆ήµους Αλµυρού (∆.∆ Κοκκωτών, Κωφών, Ανθοτόπου
και Φυλάκης), Σούρπης (∆.∆. Αγίας Τριάδας, Αγίου Ιωάννου, Αµαλιαπόλεως, Βρυναίνης,
∆ρυµώνος, Σούρπης), Πτελεού (∆.∆. Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου, Πτελεού) και την κοινότητα
Ανάβρας. Τοπικό κέντρο ανάπτυξης η Σούρπη.
Νοµός Τρικάλων
1. Περιοχή Πύλης –Μεσοχώρας: Περιλαµβάνει τους ∆ήµους Αιθήκων (∆.∆ Γαρδικίου, Αγ.
Νικολάου, Αθαµανίας, ∆έσης, ∆ροσοχωρίου), Πινδαίων (∆.∆. Βαθυρρεύµατος, Βαλκάνου,
Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης, Παράµερου, Πολυνερίου,
Στουρναρέϊκων), Πύλης (∆.∆. Αγ. Προκοπίου, Αγ. Βησσαρίωνος, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς,
Πετροχωρίου, Πύλης, Ροποτού), τη διευρυµένη κοινότητα Νεράιδας (Οικ. Αρµατωλικού,
Κορυφής, Νεράιδας, Παχτουρίου) και την κοινότητα Μυροφύλλου. Τοπικό κέντρο ανάπτυξης η
Πύλη.
2. Περιοχή ορεινής Καλαµπάκας: Περιλαµβάνει τους ∆ήµους Καλαµπάκας (∆.∆. Αύρας,
Βλαχάβας, ∆ιάβας, Καλαµπάκας, Καστρακίου, Κρύας Βρύσης, Μεγάλης Κερασιάς,
Ορθοβουνίου, Σαρακήνας), Καστανιάς (∆.∆. Αµάραντου, Αµπελοχωρίου, Καλοµοίρας,
Καστανιάς, Ματονερίου), Μαλακασίου (∆.∆. Κορυδαλλού, Μαλακασίου, Παναγίας, Πεύκης,
Τρυγόνας), Χασίων (∆.∆. Αγιόφυλλου, Αγναντιάς, Ασπροκκλησιάς, Αχλαδιάς, Γαύρου,
Κακοπλευρίου, Οξύνειας, Σκεπαρίου), Κλεινοβού (∆.∆ Κλεινού). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το
τρίπολο Οξύνεια-Παναγία-Καστανιά.
5. ∆ικαιούχοι της Ενέργειας
∆ικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης είναι οι οριζόµενοι στο άρθρο 4 της ΚΥΑ
532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.
Για την εφαρµογή του καθεστώτος οι διάφορες έννοιες ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ
532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και
δύναται να αναπροσαρµόζεται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

6. Ύψος ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιµων δαπανών προσδιορίζονται µε βάση την ηλικία του
δικαιούχου και το χρόνο ενασχόλησής του µε τη γεωργική δραστηριότητα καθώς και την περιοχή
του τόπου µόνιµης κατοικίας και ορίζονται ως ακολούθως:

∆ικαιούχος
Νέος γεωργός ο οποίος
την ηµεροµηνία οριστικής
έγκρισης στο παρόν

Έδρα/Τόπος Μόνιµης Κατοικίας*
Ορεινές και
Λοιπές περιοχές
µειονεκτικές
περιοχές
60 %

50 %
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καθεστώς δεν έχει υπερβεί
πενταετία από την
ηµεροµηνία της πρώτης
του εγκατάστασης
Λοιποί δικαιούχοι

50 %

40 %

Το µέγιστο ύψος των επιλέξιµων δαπανών (συνολικό κόστος), που µπορεί να ληφθεί υπόψη στους
υπολογισµούς για τη χορήγηση της ενίσχυσης την περίοδο 2000-2006, δύναται να φθάσει:
(α) κατά περίπτωση επένδυσης τα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
(β) ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) της εκµετάλλευσης τα 150.000 ΕΥΡΩ.
(γ) ανά γεωργική εκµετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ.
(δ) ανά γεωργική εκµετάλλευση νοµικού προσώπου και γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας τα
600.000 ΕΥΡΩ, υπό τον όρο ότι, ανά µέλος ή µέτοχο, τηρούνται τα ανώτατα όρια των
στοιχείων (α), (β) και (γ) ανωτέρω και στο τµήµα του προϋπολογισµού της επένδυσης που
αναλογεί στο µέλος ή τον µέτοχο αντίστοιχα, όπως αυτό υπολογίζεται από το αντίστοιχο
ποσοστό συµµετοχής του στη σύσταση της εταιρείας ή της εκµετάλλευσης συνεργασίας.
Η αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης, οι επιλέξιµες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία
υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των οικονοµικών
ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών βασίζονται στην αριθµ. 505/19-11-2002
Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών – ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 561/2004 ΚΥΑ
και ισχύει κάθε φορά, και στην ΚΥΑ 532/2003 όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 602/2005
και ισχύει καθώς και στην 1378/21.02.2005 Υ.Α. για τον καθορισµό ελαχίστων προϋποθέσεων για
το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και µε τις Υπουργικές Αποφάσεις που τη
συνοδεύουν και αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρµογής.

7. ∆ιαθέσιµες πιστώσεις-Πηγές χρηµατοδότησης-Κατανοµή
Ο συνολικός προϋπολογισµός και η ανάλυση του σε ιδιωτική συµµετοχή και σε δηµόσια δαπάνη
καθώς και σε Εθνική και Κοινοτική συµµετοχή για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι:
∆ηµόσια ∆απάνη
Ιδιωτική συµµετοχή
Σύνολο (∆.∆.+ Ι.Σ.)

1.357.200
1.110.436
2.467.636

Η Ενέργεια συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων-Τµήµα Προσανατολισµού (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π) και από ιδιωτική
συµµετοχή.
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8. ∆ιαδικασίες και χρονοδιάγραµµα υποβολής φακέλων υποψηφιότητας
8.1 Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
Οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων -οι οποίοι συντάσσονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας- υποβάλλονται στη ∆οµή Στήριξης, στην Αντένα του Νοµού στον οποίο
ανήκει η περιοχή ΟΠΑΑΧ που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση. Οι διευθύνσεις των
Αντενών αναφέρονται στην παρ. 10 της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή γίνεται σε τέσσερα (4)
αντίτυπα καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή (CD ROM,κείµενα σε MS
WORD-πίνακες σε MS EXCEL-χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης σε MS PROJECT.) Αιτήσεις που
υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζοµένων θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες.
8.2 Περίοδος υποβολής
Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας αρχίζει την 25-5-2005 και λήγει στις 25-72005.
9. ∆ιαδικασία εξέτασης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων.
Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραµµα για οικονοµική
ενίσχυση πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
1. Έλεγχος της πρότασης ως προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας
2. Πληρότητα φακέλου
3. Βαθµολόγηση επενδυτικού σχεδίου (βαθµολογικά κριτήρια αναφέρονται στον οδηγό
εφαρµογής του µέτρου)
Αρµόδιο όργανο για τη βαθµολόγηση των προτάσεων είναι η γνωµοδοτική επιτροπή, η οποία
κατατάσσει αυτές κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Στο πρόγραµµα θα ενταχθούν για ενίσχυση,
επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του καθορισµένου ορίου πιστώσεων.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται κατά περιοχή παρέµβασης Ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑAΧ). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
καθορισµένες πιστώσεις µιας περιοχής δεν εξαντλούνται για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών
σχεδίων της περιοχής αυτής θα χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων άλλης
περιοχής έτσι ώστε να εξαντληθεί το συνολικό ποσό της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης.
Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καθορισµένες πιστώσεις για µία Ενέργεια ή
∆ράση δεν εξαντλούνται για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων της Ενέργειας αυτής ή της
∆ράσης αυτής θα χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων άλλης Ενέργειας ή
άλλης ∆ράσης έτσι ώστε να εξαντληθεί το συνολικό ποσό της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης, µε
την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες εφαρµογής που προβλέπονται στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας.
10. Πληροφοριακό υλικό
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν έντυπο υλικό που περιλαµβάνει οδηγό εφαρµογής και
φάκελο υποψηφιότητας από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
• Κεντρική ∆οµή Στήριξης Θεσσαλίας, Σωκράτους 111 Λάρισα, τηλ 2410 555282, καθώς και
από τις τοπικές αντένες:
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ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ.ΑΕ, Κονδύλη 38, Καλαµπάκα, τηλ 24320 75250-25370
• ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.ΑΕ, Βλαχοδήµου 1 Ελασσόνα, τηλ 24930 24222
• ΑΝ.ΚΑ.ΑΕ, Αλαµανή και Μπαλατσούκα, Καρδίτσα, τηλ 24410 42363
• ΑΝ.Ε.Μ.ΑΕ, Λαρίσης 215 Βόλος, τηλ 24210 92600
• Ε.Α.Π.ΑΕ, Σταγιάτες Πορταριάς, τηλ 24210 78391-5
∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φαρσάλων 148, Λάρισα,
τηλ. 2410 670515, 670516, 670518
Ιστοσελίδα της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.dgapeth.gr)
•

•
•

Με εντολή Γ.Γ.Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης

Ι. Τσιµπλούλης

Πίνακας ∆ιανοµής
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π.
2. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
3. ∆οµή Στήριξης «Θεσσαλία» Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις – ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας
5. ∆ήµοι - ∆.∆.-Κ.∆. όπου υλοποιούνται Ο.Π.Α.Α.Χ. του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
6. Ενώσεις Αγροτικών Συν/σµών Θεσσαλίας
7. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
8. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροφίµωνΠαράρτηµα Θεσσαλίας
9. ΓΕΩΤΕΕ Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδος
10. Τεχνικό Επιµελητήριο –Έδρες Νοµών Περιφέρειας Θεσσαλίας
11. Οικονοµικό Επιµελητήριο-Έδρες Νοµών Περιφέρειας Θεσσαλίας
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