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ΜΕΤΡΟ 2.13
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β΄ 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.
6. Τον κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. της 30ης Μαρτίου 2000, για τις δράσεις πληροφόρης 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 Ειδική Υπηρεσία 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 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 532/03 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών ∆.∆.Α., Οικονοµίας & Οικονοµικών και
Γεωργίας, αντικατάσταση της 451/01, σχετικά µε καθεστώτα ενισχύσεων του κοινοτικού
πλαισίου στήριξης 2000-2006 για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τα σχετικά
παραρτήµατά της, όπως ισχύει.
16. Την 471/2002 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας περί προσδιορισµού των
λειτουργικών µορφών και τάξεων των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισµού, µε τα σχετικά
παραρτήµατά της.
17. Την 731/Γ΄ΠΕΠ /28-1-2005 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Θεσσαλίας
για υποβολή προτάσεων
18. Την µε αριθ. Πρωτ. 2034/09-05-2005 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας του
Οδηγού Εφαρµογής της Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006

ΚΑΛΕΙ
Όλους τους ενδιαφερόµενους για ένταξη στην ανωτέρω Ενέργεια «∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 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
Να παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών
εισοδηµάτων σε κατοίκους των περιοχών παρέµβασης για την µείωση της υποαπασχόλησης, την
δηµιουργία ίσων ευκαιριών, την βελτίωση των εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού
πληθυσµού στον τόπο τους.

2. ∆ράσεις της Ενέργειας
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από γεωργούς κατά κύρια ή µερική απασχόληση, τα οποία θα
αφορούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών προς την γεωργία δραστηριοτήτων του τριτογενή τοµέα και
της µεταποίησης (αγροτουρισµός, οικοτεχνία κα)
α) ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται οι επενδύσεις οι οποίες:
• Αυξάνουν την επισκεψιµότητα της περιοχής παρέµβασης και την επέκταση της τουριστικής
περιόδου σε αυτή, µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού
• Βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτικού τουριστικού προϊόντος
µε ενδεικτικά έργα τη δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό τουριστικών καταλυµάτων και
παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης, άθλησης και αναψυχής, χώρων κατασκήνωσης,
υπαίθριων χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων, ορεινών καταφυγίων, εναλλακτικές δραστηριότητες
τουρισµού και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.
β) ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται οι επενδύσεις οι οποίες:
• ∆ηµιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάµενες βιοτεχνικές, οικοτεχνικές δραστηριότητες
• Βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού και οικοτεχνικού προϊόντος
µε ενδεικτικά έργα τη δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό βιοτεχνικών µονάδων επεξεργασίας τοπικών
πρώτων υλών σε τοµείς εκτός της πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και δασοκοµικών
προϊόντων.
3. Επιλέξιµες δαπάνες
Κτίρια, µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, έργα υποδοµής και διαµόρφωσης χώρων,
λοιπές δαπάνες, αµοιβές µελετών, αδειών, αµοιβές µηχανικών, δαπάνες βελτίωσης της
προσπελασιµότητας, δαπάνες προβολής και προώθησης.

4. Οι περιοχές εφαρµογής του µέτρου :
Το µέτρο 2.13 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, Μουζακίου, 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),
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 του µέτρου είναι
Φυσικά πρόσωπα, κατά κύρια ή µερική απασχόληση γεωργοί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε φορά για επενδύσεις και γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή τα
εκάστοτε οριζόµενα σε µεταγενέστερες ρυθµίσεις, και είναι κάτοικοι των περιοχών της
παραγράφου 4.
6. Ύψος ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος του 55% της συνολικής δαπάνης και το ποσό των
ιδίων πόρων (όχι δανεισµός) δε µπορεί να είναι µικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους. Το συνολικό επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δε µπορεί να υπερβαίνει τα
440.000 Ευρώ.
Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων, 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 αρίθµ 561/2004 ΚΥΑ και
ισχύει κάθε φορά 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.)

2.876.989,50
2.353.900,50
5.230.890,00

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.
Η διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη του µέτρου (2.876.989,50 Ευρώ) κατανέµεται στις περιοχές
εφαρµογής ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΌΘΡΥΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΥΛΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
%
117.235,38
4,07
581.790,52 20,22
220.088,48
7,66
526.451,34 18,30
361.754,48 12,57
311.096,12 10,81
758.573,18 26,37
2.876.989,50 100,00

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 25/7/2005
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:
• 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 Πορταριά, τηλ 24210 78391-5
• ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φαρσάλων 148, Λάρισα,
τηλ. 2410 670516, 670517, 670518,
• Ιστοσελίδα της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.dgapeth.gr)

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

Ιωάννης Τσιµπλούλης
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Μ. ΣΑΜΑΡΑ

Π. ΒΑΓΙΑΣ

Πίνακας ∆ιανοµής
1.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Ειδική Υπηρεσία
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π
2.Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
3.Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης «Θεσσαλία»
4.Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις – ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Εφαρµογής

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 & Τροφίµων Παράρτηµα Θεσσαλίας
9.ΓΕΩΤΕΕ Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδος
10.Τεχνικό Επιµελητήριο –Έδρες Νοµών Περιφέρειας Θεσσαλίας
11.Οικονοµικό Επιµελητήριο-Έδρες Νοµών Περιφέρειας Θεσσαλίας

