ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΛ Α.Ε.)
ΛΕΣΒΟΣ,
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΕ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΕΡΜΟΥ 4 , ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81 100, ΛΕΣΒΟΣ- ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛ/FAX +30 22510 29400/29577
E-Mail : inquiries@etal-sa.gr Web site: www.etal-sa.gr
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΠΑΑ 2007-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
LEADER
ΕΥΕ-ΠΑΑ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΕΛ 2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ - Γενικά Στοιχεία Φορέα
Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY S.A.
Διακριτικός Τίτλος : ΕΤΑΛ Α.Ε. – ETAL S.A.
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. 2190/1920, Ίδρυση: 1992
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΕΡΜΟΥ 4, Μυτιλήνη 81 100, Λέσβος- Ελλάς, τηλ/fax +30 22510 29400/29577
4, Ermou str, Mytilini 81 100, Lesvos – Hellas, tel/fax +30251 0 29400/29577
E-Mail : inquiries@etal-sa.gr - Web site: www.etal-sa.gr
ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ – ΜΑΕ : ΑΦΜ: (EL ) - 094368710, Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Μ.Α.Ε. 27624/82/Β/92/12
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Τμήμα Νομού Λέσβου (Νήσου Λέσβου), ΕΚΤΑΣΗ (Km2): 402,61 – ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 20.544
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, Τ.Δ. ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, Τ.Δ. ΑΦΑΛΩΝΑ, Τ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ, Τ.Δ. ΜΟΡΙΑΣ, Τ.Δ. ΠΑΜΦΥΛΩΝ,
Τ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ, Τ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Τ.Δ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ, Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ, Τ.Δ.
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Δ. ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Δ. ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ, Τ.Δ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, Τ.Δ.ΕΡΕΣΣΟΥ,
Τ.Δ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, Τ.Δ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

Στήριξη της
δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ
μικρών επιχειρήσεων

L312-

Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-

Βασικές υπηρεσίες
για την οικονομία και
τον αγροτικό
πληθυσμό

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

2

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

77.575,42

38.787,71

ΣΥΝΟΛΟ L312

77.575,42

38.787,71

Χώροι εστίασης και αναψυχής.

160.000,00

80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ L313

160.000,00

80.000,00

2

Κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι
άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων

60.000,00

60.000,00

3

Ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς – στήριξη
πολιτιστικών φορέων για μικρής
κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών

26.666,67

20.000,00

86.666,67

80.000,00

324.242,09

198.787,71

6

L321-

ΣΥΝΟΛΟ L321
ΣΥΝΟΛΟ Μ 41

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ L312-2 ΚΑΙ L313-6 ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 68/23.01.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΤΠ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ, «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
3. ETAL-ENIMEROTIKO-V.5.0

ΣΕΛ 3

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟ 1/1/2011 Έως 31.12.2013
Και η κοινοτική συμμετοχή από 01.04.2012
Κοινοτική
Εθνική
Συνολι
Μέτρα / Υπομέτρα /
Δημόσια
Συμμετοχή
Συμμετοχή
Περιοχές εφαρμογής
κό
Δράσεις
Δαπάνη
(ποσοστό
(ποσοστό
Κόστος
επί Δ/Δ)
επί Δ/Δ)
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά
L123α,
100
65
95
05
νησιά Αιγαίου < 100.000 κατοίκων
L311, L312, L313 (δράσεις
100
50
95
05
5 έως 9)
Β. Αιγαίο
L313 (δράσεις 1 έως 3),
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά
100
100
95
05
L321 (δράση 2)
νησιά Αιγαίου < 100.000 κατοίκων
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά
L313 – 4
100
70
95
05
νησιά Αιγαίου < 100.000 κατοίκων
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά
L321 – 3
100
75
95
05
νησιά Αιγαίου < 100.000 κατοίκων
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ΣΕΛ 4

Ιδιωτική
Συμμετοχή
35
50
0
30
25

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
1.1.
1.1.1.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιοχή Παρέμβασης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚ
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2001

ΕΚΤΑΣΗ
(Km2)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(στοιχεία 2001
– πραγματικός
πληθυσμός)

20,48

732

35,74

1

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

2

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ

9,63

638

66,27

3

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΑΦΑΛΩΝΑ

7,98

514

64,44

4

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΩΝ

22,14

1.414

63,87

5

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΜΟΡΙΑΣ

16,18

1.662

102,73

6

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΠΑΜΦΥΛΩΝ

11,3

1.308

115,72

7

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ

0,83

705

854,55

8

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

3,13

344

110,04

9

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ.Κ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

100,46

2.346

23,35

10

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ

Τ.Κ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ

6,83

328

48,05

11

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ

5,58

767

137,55

12

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ

Δ.Κ.
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ

17,71

1.113

62,83

13

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ

Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

2,2

419

190,45

14

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ

Τ.Κ. ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ

12,16

905

74,4

15

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ

Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

24,21

643

26,56

16

ΕΡΕΣΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ

Τ.Κ.ΕΡΕΣΣΟΥ

65,61

1.581

24,1

17

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Δ.Κ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

64,11

1.452

22,65

18

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Δ.Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

12,08

3.673

304,11

402,62

20.544

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ (Km2)
3.650,77
1.968,60
1.632,82
402,61
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
201.279
104.276
90.643
20.544

ΣΕΛ 5

51,03

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
55,13
52,97
55,51
51,03

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

1.1.2.

Περιοχές NATURA εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης
ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΣΗ
% επί
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
(ha)
(Km2)
Τ.Δ.
ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣGR4110003
SCI
20.974,07
209,74
56,90
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ
GR4110004
SCI
18.297,82
182,98
34,47
ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΡΙ &
GR4110005
SCI
11.200,41
112,00
21,23
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΠΑΡΑΚΤIΟI YΓΡΟΤΟΠΟI ΚΟΛΠΟΥ
GR4110007
SPA
6.461,00
64,61
21,84
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΝΗΣIΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣYΜΠΛΕΓΜΑ
GR4110009
SPA
ΤΟΜΑΡΟΝΗΣIΩΝ, ΚIΔΩΝΑΣ, ΑΓIΟΣ
103,00
1,03
12,03
ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΚΛΠ.)
Ν.Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ
GR4110010
SPA
28.934,93
289,35
59,11
ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
GR4110011
SPA
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
14.787,89
147,88
27,11
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει μέρος και από τις 7
περιοχές του επίσημα ορισμένου από το ΥΠΕΧΩΔΕ δικτύου NATURA
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
2000, δηλαδή αναφέρεται
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
στο σύνολο των χαρακτηρισμένων περιοχών σε ποσοστό επί του
συνόλου της έκτασης (κατά προσέγγιση) 57,80%
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ΣΕΛ 6

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

1.1.3.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΧΑΡΤΗΣ περιοχής παρέμβασης

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΣΕΛ 7

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης της Λέσβου, δεν είναι παρά το
αποτέλεσμα της μακράς ενασχόλησης με την δυναμική και τις εξελίξεις που εισήγαγε η πρωτοβουλία στην
Λέσβο (1992-2009), αλλά και η αναγνώριση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων που αποτελούν
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι και επιρροή των τοπικών σχεδιασμών.
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το υπόβαθρο, όπου επιχειρείται η στήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής με
πρακτικές διαστάσεις για τη θεμελίωσή της. Η Αναπτυξιακή στρατηγική αποτελεί ένα όραμα που βασίζεται
στην ανάγκη βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και την μεγιστοποίηση των ωφελειών από ευκαιρίες με παράλληλη αντιμετώπιση αδυναμιών
και απειλών όπως έχουν καταγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια.
Επιχειρείται η σκιαγράφηση των πλέον πρόσφορων μορφών συνάθροισης της δημόσιας αλλά περισσότερο της
ιδιωτικής δραστηριοποίησης ούτως ώστε μέσα από την στοιχειοθέτηση στόχων, στρατηγικών αλλά και
τακτικών να προβλεφθούν και να δομηθούν πρακτικές οι οποίες αποτελούν την ενδογενή έκφραση των
αναγκών και των προσπαθειών για την τόσο επιζητούμενη «βιώσιμη και αειφόρο» ανάπτυξη.
Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να καθοδηγείται από το αναπτυξιακό δυναμικό σε τομείς της πολιτικής και
δράσεις που μπορεί η περιοχή να αξιοποιήσει, και κυρίως να μετατρέψει το μέχρι σήμερα συγκριτικό
μειονέκτημά της, που είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας της, σε συγκριτικό πλεονέκτημα, στηριζόμενη
παράλληλα στα αντικειμενικά συγκριτικά πλεονεκτήματά της, όπως:
 Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο της, πόροι οι οποίοι δεν έχουν πληγεί από τις μέχρι σήμερα
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, δημιουργούν προϋποθέσεις για διεύρυνση, εμπλουτισμό και διαφοροποίηση
του τουριστικού κυρίως προϊόντος με τη κατάλληλη αξιοποίηση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών
τουρισμού, αλλά και την αύξηση της εν γένει ανταγωνιστικότητας της.
 Την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με την κατάλληλη διαδικασία μεταποίησης
και εμπορίας, η οποία δημιουργεί σημαντικές προοπτικές βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας των
αγροτικών δραστηριοτήτων και τη διασύνδεση των τομέων κλάδων στο σύνολο της παραγωγικής /
οικονομικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία όλων των παραγωγικών
δραστηριοτήτων.
 Την ενίσχυση και αξιοποίηση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας ο οποίος με την σταδιακή βελτίωση του
εκπαιδευτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων του δημιουργεί σημαντικά θετικές προοπτικές / δυνατότητες
ανάληψης παραγωγικών / επιχειρηματικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών για αυτοτροφοδοτούμενη /
αειφόρο ανάπτυξη.
 Την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την επί πολλά έτη δραστηριοποίησή του, με παράλληλο υψηλό
βαθμό ενσωμάτωσής του στον κοινωνικό και δημόσιο ιστό της. Το πλεονέκτημα αυτό δημιουργεί ευκαιρίες
και προοπτικές σύνδεσης του Πανεπιστημίου και με το παραγωγικό / επιχειρηματικό ιστό της για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική και διοικητική λειτουργία των
επιχειρήσεων της περιοχής, με την παράλληλη ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας προσβάσιμης στη
παραγωγική διαδικασία και στις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής.
 Την ομοιογένεια του πληθυσμού της περιοχής και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του, βασισμένα
σε ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία, τα οποία δημιουργούν ελκυστικό κοινωνικό πρότυπο για ανάπτυξη
παραγωγικών και κοινωνικό-πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
2.1.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχοντας ως βάση και οδηγό προσανατολισμού τα παραπάνω δεδομένα, η αναπτυξιακή στρατηγική του
τοπικού προγράμματος απαιτεί το κατάλληλο μίγμα Πολιτικής για τη Συνοχή και τη Στρατηγική της
Λισσαβόνας, που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, στη διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στον
εξωστρεφή προσανατολισμό της οικονομίας και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, με παράλληλη
άμβλυνση των τοπικών και ενδονησιωτικών κοινωνικό-οικονομικών ανισοτήτων αλλά και των
διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Σύμφωνα με τα παραπάνω και κάτω από τον προβληματισμό χάραξης ενός
στόχου και ενός οράματος λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
 Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
 Την αναγνώριση και εξέταση της SWOT ανάλυσης
 Τους προβληματισμούς που θέτει η ίδια η κοινωνία με την διαδικασία συμμετοχής της στη χάραξη
της στρατηγικής τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων
 Τον σχεδιασμό και προτεραιότητες του ΕΣΣΑΑ και του ΠΑΑ 2007-2013
 Τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που
ενσωματώνεται στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
 Τις οριζόντιες πολιτικές για ενίσχυση της απασχόλησης, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση ίσων ευκαιριών
Καθορίζεται ως Κεντρική Αναπτυξιακή Στρατηγική – Θεματικός Άξονας για την προτεινόμενη περιοχή
παρέμβασης στη Νήσο Λέσβο η:
ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ.
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ΣΕΛ 8

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η στρατηγική απαιτείται ιδιαίτερη χρηματοδοτική προσπάθεια και
συντονισμένες ενέργειες τόσο των τοπικών και περιφερειακών φορέων, όσο και των κεντρικών φορέων που
εφαρμόζουν τομεακές πολιτικές, καθώς και ένα μεσο-μακροπρόθεσμο διάστημα που υπερβαίνει τη διάρκεια
μιας προγραμματικής περιόδου. Όμως κατά τη νέα, προγραμματική περίοδο (2007-2013), είναι δυνατό να
τεθούν οι βάσεις και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια δυναμική και αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη
της περιοχής με τη συγκέντρωση και επικέντρωση των πόρων του τοπικού προγράμματος LEADER σε δράσεις
πολλαπλασιαστές, και με την δημιουργία πιλοτικών παρεμβάσεων με ρόλο πολλαπλασιαστή που θα
οδηγήσουν προς αυτό το στόχο, και θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για μελλοντικές προσπάθειες.
Η Κεντρική Αναπτυξιακή Στρατηγική καλείται να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τα αναπτυξιακά
προβλήματα και αδυναμίες της περιοχής και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κινητοποίηση των
δυνάμεών της, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, ώστε στο τέλος της προγραμματικής
περιόδου 2007-2013, αυτή να μπορεί να δώσει τουλάχιστον τάσεις βελτίωσης των μακροοικονομικών δεικτών
της και να συγκλίνει με τις υπόλοιπες χωρικές ενότητες στις οποίες ανήκει και να αποτελέσει σημείο αναφοράς
για την ενεργοποίηση των υπόλοιπων περιοχών.
Η Κεντρική Αναπτυξιακή Στρατηγική για να εξυπηρετηθεί, θα πρέπει να επιτευχθούν σαφείς και διακριτοί
Αναπτυξιακοί Στρατηγικοί Στόχοι που προκύπτουν με ρεαλισμό αλλά και με φιλόδοξο και φιλοπρόοδο πνεύμα,
και αποτελούν στη συνέχεια στη μετρήσιμη διάστασή τους μέσα από τις εκροές των δράσεων τον οδηγό και
τον πιλότο στην εφαρμογή του προτεινόμενου αναπτυξιακού τοπικού σχεδιασμού.
2.2.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
1.
2.
3.
4.
5.

Ανάδειξη και διαχείριση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης με έμφαση στην
εξωστρέφεια την ιδιαιτερότητα και ταυτότητας της.
Βελτίωση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προτεινόμενης
περιοχής παρέμβασης.
Διαφοροποίηση και εξωστρέφεια της παραγωγικής διαδικασίας και δραστηριότητας.
Αναβάθμιση του επιπέδου ζωής με την βελτίωση των όρων της ποιότητας ζωής στη νησιωτική
ύπαιθρο.
Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της
απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Οι στόχοι που τίθενται στο πρόγραμμα απαντούν στο συνδυασμό των λέξεων που αποτελούν «κλειδιά» για τη
στρατηγική:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Οι Στρατηγικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι θα μπορούσαν να εξειδικευθούν σε επιμέρους ειδικούς στόχους, για την
καλύτερη ανάλυσή τους μέσω μιας διακριτής διαδρομής και ποσοτικών δεικτών στην διαδικασία
παρακολούθησης και της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος ούτως ώστε
να εξασφαλιστεί η άμβλυνση των ανισοτήτων που προέρχονται από τη νησιωτικότητα.
Η επίτευξη των Στρατηγικών Αναπτυξιακών Στόχων βασίζεται, στην επιμέρους εφαρμογή τους σε δράσεις οι
οποίες συνεισφέρουν και εξυπηρετούν τους στόχους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της προτεινόμενης
περιοχής παρέμβασης. Τα παρακάτω σημεία αναφοράς περιγράφουν το αναπτυξιακό «κλίμα» που επιδιώκεται
για την επίτευξη των στόχων .
 Ορθολογική αξιοποίηση των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών και Προστασία του Περιβάλλοντος.
 Ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων.
 Ανάδειξη της τοπικής γεωμορφολογίας με μεθόδους που θα την καταστήσουν παράγοντα έλξης.
 Αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής (π.χ. Δίκτυο Διαδρομών, Απολιθωμένο Δάσος) και
δημιουργία αίσθησης μοναδικότητας.
 Μεθοδολογική και συλλογική προσέγγιση στην εξωστρέφεια της φυσιογνωμίας της περιοχής.
 Αναβάθμιση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των πόρων της περιοχής.
 Ενθάρρυνση της αγροτικής δραστηριότητας.
 Ποιότητα ως μέσο ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Ανταγωνιστικότητας.
 Διαφοροποίηση ως μέσο ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας και της Ανταγωνιστικότητας και για τα
προϊόντα και για τις υπηρεσίες.
 Ανάπτυξη μεθόδων και μεταβίβαση καλών πρακτικών για τη βελτίωση των όρων ζωής.
 Μέριμνα και φροντίδα για την ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών προσαρμοσμένων στη τοπική
κουλτούρα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχόμενη κοινωνική αναδιαμόρφωση.
 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού – βελτίωση των ικανοτήτων του, νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
 Ενσωμάτωση τεχνολογίας, πρωτοτυπίας και καινοτομιών στην Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας.
 Εξωστρέφεια και άμβλυνση των συντηρητικών νοοτροπιών μέσω Διατοπικών και Διακρατικών
συνεργασιών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 5Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
3.1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ L312-2 ΚΑΙ L313-6 ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.
68/23.01.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΤΠ.
3.1.1.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Τ.Π. – ΥΠΟΜΕΤΡΟ L-312 «Στήριξη της δημιουργίας
και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

ΚΩΔΙΚΟΣ:L -312-2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφορά στη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό ή βελτίωση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της
επιτροπής 2003/361/ΕΚ, εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες. Στόχος της δράσης είναι να
ενισχύσει την επιχειρηματικότητα ιδιωτών, ιδιαίτερα νέων σε ηλικία αλλά και νέων επιχειρήσεων, με σκοπό
την προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας εκτός πρωτογενή τομέα.
Η εκτίμηση της υπολειπόμενης σημασίας του έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι τόσο αυξημένη η
δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα όσο σε άλλες περιοχές του νησιού, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι
παρουσιάζεται μια ευκαιρία για την ανάπτυξή του, με εκμετάλλευση της διαφορετικότητας και της ευκαιρίας
δημιουργίας ή οργάνωσης ενός πιο ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, με βάση την ποιότητα της
παροχής υπηρεσιών σε έναν ιδιαίτερο χώρο με μοναδική ταυτότητα.
Ο τριτογενής τομέας επίσης χαρακτηρίζεται και από το εμπόριο, που όμως στην προκειμένη περίπτωση έχει να
κάνει με τις δυνατότητες αξιοποίησης νέων επενδύσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων όπως ενδεικτικά σε
περιπτώσεις π.χ. παντοπωλεία και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου π.χ. ειδών λαϊκής τέχνης, ως υποστηρικτικά
εργαλεία βελτίωσης της ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος.
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η διαδικασία παράπλευρων παροχών υπηρεσιών σε σχέση με τις κλασσικές
παροχές του τομέα, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες της επιχειρηματικότητας και δίνοντας επιπλέον κίνητρα
για τη καινοτομία.
Εξειδικεύοντας τους στόχους του προγράμματος προσδοκάται να ενισχυθούν δράσεις που έχουν ως αναφορά
π.χ. το πολιτισμό, τη καλλιτεχνική παράδοση της περιοχής (μουσική, ζωγραφική κ.α.), να ενισχυθούν
επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγία, π.χ. θερινοί κινηματογράφοι, αλλά και υπηρεσίες που καλύπτουν
βασικές ανάγκες ενός οικισμού, αλλά και προορισμού. Μία αναδυόμενη δραστηριότητα που έχει να κάνει με
τον τουρισμό είναι δραστηριότητες που συνδέονται με τη φυσική ευεξία όπως γυμναστήρια, αλλά και σχετικοί
χώροι όπως γήπεδα 5Χ5, τένις και άλλοι χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων.
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης - 300.000 €
Α. ΑΦΟΡΑ:
Περιοχή εφαρμογής
Στο σύνολο των Τ.Δ. της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι Δράσης
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν.(ΕΚ)
800/2008.
Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών,
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας,
περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και
εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
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7.

Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της
επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως
αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση
των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.
Γ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α)
του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε
τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του
οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων
δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν
είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
Δ. ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΑ401/2010) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΣΗΜΕΙΟ.
3.1.2.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
τουριστικών δραστηριοτήτων»

Τ.Π.

–

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L-313

«Ενθάρρυνση

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ L312-2 ΚΑΙ L313-6 ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.
68/23.01.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΤΠ.
Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης
ΚΩΔΙΚΟΣ: L-313-6
και αναψυχής
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Εστίαση στη Λέσβο αποτελεί βασικό στοιχείο παράδοσης και πολιτισμού, ενώ τα προϊόντα της και η
γαστρονομία της είναι εξαιρετικά πλεονεκτήματα για την επίτευξη των στόχων της δράσης.
Βασικός στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση της ως συμπληρωματικού εργαλείου οικονομικής
δραστηριότητας για τους γεωργούς (σύμφωνα με διευκρινήσεις). Επιδιώκεται να επιτευχθεί σημαντικό όφελος
από την αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας της τοπικής κουζίνας αλλά και τη ποιοτική διαφοροποίηση της εστίασης
και αναψυχής στη περιοχή παρέμβασης αναβαθμίζοντας ποιοτικά τη παρεχόμενη υπηρεσία.
Επιπλέον μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας
επιδιώκεται να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα πιλοτικών επενδύσεων με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της
φυσιογνωμίας της περιοχής και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών της ως πόλο έλξης. Έμφαση δίδεται στην
δημιουργία νέων επενδύσεων αλλά και στην βελτίωση και αναβάθμιση υφισταμένων. Οι χώροι εστίασης και
αναψυχής μπορούν να αποτελούν συνέχεια της παραδοσιακής φιλοξενίας των κατοίκων της περιοχής όπως
ιστορικά έχει διαμορφωθεί και έχει δημιουργηθεί συνείδηση.
Ιδιαίτερο στοιχείο σκοπιμότητας αποτελεί ο συσχετισμός του επενδυτικού σχεδίου με το «Δίκτυο
Περιπατητικών Διαδρομών Λέσβου», όπου πλέον δημιουργείται ευκαιρία οι υποψήφιοι επενδυτές να εντάξουν
στην πρότασή τους δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τη παροχή υπηρεσιών τους με αποτέλεσμα να
διευρύνεται το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν και να αναδεικνύεται συνολικά η περιοχή. Το Δίκτυο
Περιπατητικών Διαδρομών έχει αναπτυχθεί στο σύνολο της Περιοχής Παρέμβασης με έντονη δυναμική
εξέλιξης. Αξιοποιείται ως πόλος έλξης το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε ένα πλαίσιο ειδικού
τουρισμού, επισκεπτών που ενδιαφέρονται για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Ενσωματώνοντας στα
επενδυτικά σχέδια δραστηριότητες που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτό
ενισχύεται παράλληλα η ταυτότητα της περιοχής και ο κύκλος ανάπτυξής της. (εξετάζονται ειδικότερα
σύμφωνα με τα παραπάνω τα κριτήρια επιλογής Γ1 και Γ2).
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Στη μεθοδολογία και τις προδιαγραφές του επενδυτικού σχεδίου εντάσσεται και η χρήση τοπικών προϊόντων
π.χ. ελαιολάδου στην εστίαση, και η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και των μεταποιημένων
προϊόντων του τόπου π.χ. τυροκομικά προϊόντα, με εξειδίκευση και τεκμηρίωση στα κριτήρια βαθμολόγησης.
Οι χώροι εστίασης και αναψυχής προσδοκάται να αξιοποιούν εργαλεία όπως το σύστημα ηλεκτρονικού
εμπορίου της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.equal-elva.net.
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης - 300.000 €
Α. ΑΦΟΡΑ:
Περιοχή εφαρμογής
Στο σύνολο των Τ.Δ. της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι Δράσης
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν.(ΕΚ)
800/2008. Για τις δράσεις L313 (1,2,4), δικαιούχοι είναι ο Δήμος Λέσβου, τα νομικά του πρόσωπα και άλλοι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δράσεις L313-5 έως 313-9
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας,
περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και
εγκατάστασης.
4. Δαπάνες
αγοράς
λοιπού
εξοπλισμού
απαραίτητου
για
τη
λειτουργία
της
επιχείρησης
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις
περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για
δραστηριότητες περιήγησης.
5. Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη μεταφορά ειδικού
εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.
6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε
ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.
Γ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α)
του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων των
υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως
παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού
20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε
τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του
οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων
δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν
είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
Δ. ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΥΑ401/2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009 ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 722/3427/9-6-2010, και όροι Π.Α.Α
Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008, καθώς και παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα που
αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην
αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς
και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης.
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Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του υπομέτρου, μπορούν να
υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000.
Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές
υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ
670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει
κάθε φορά.
Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και περιορισμούς του ΠΑΑ,
όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα όσον αφορά τη δράση L313-5, και για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού υποδομών διανυκτέρευσης οι
σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση δυναμικότητας τους μέχρι το όριο
που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ΄ ύψος ή/και επέκταση.
Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΣΗΜΕΙΟ.
3.1.3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Τ.Π. – ΥΠΟΜΕΤΡΟ L-321 «Βασικές υπηρεσίες για
την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ:L -321-2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΩΔΕΙΑ Κ.ΛΠ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων διαβίωσης και της αναβάθμισης του επιπέδου ποιότητας ζωής επιλέγεται
να ενισχυθούν μέσω της δράσης παρεμβάσεις από ΟΤΑ ή/και συλλογικούς φορείς, που θα ενισχύουν τη
στήριξη της οικογενειακής ζωής των κατοίκων με την δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κέντρων φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Επίσης ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για δημιουργία-εκσυγχρονισμό χώρων άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, π.χ. βελτίωση πολυκέντρων για πολιτιστικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι στην περιοχή
παρέμβασης πολλά από τα παλαιά βιομηχανικά κτήρια έχουν μετατραπεί σε χώρους όπου ασκούνται
πολιτιστικές δραστηριότητες και αποτελούν σημείο αναφοράς για τους κατοίκους ειδικά στους χειμερινούς
μήνες, ενώ κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών υλοποιούνται δραστηριότητες όπως π.χ. εκθέσεις
καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης - 300.000 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
L-321-3
ΥΠΟΔΟΜΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΚΛΠ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κοινωνική ζωή ενός επαρχιακού τόπου και ιδιαίτερα ενός νησιωτικού τόπου επηρεάζεται άμεσα από τις
εικόνες που διαμορφώνονται από τα ΜΜΕ, χωρίς όμως να έχουν αυτές οι εικόνες βαθιές ρίζες στη παράδοση.
Ο κίνδυνος που δημιουργείται είναι να αλλοιωθούν οι εκδηλώσεις αυτής της παράδοσης και να αναμειχθούν
με εξωτερικά στοιχεία που δεν συνάδουν με τη φυσιογνωμία της περιοχής. Στα πλαίσια της εμπειρίας των
προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο διαπιστώθηκε πόσο σημαντική
είναι η ενίσχυση των πολιτιστικών παραδόσεων που είναι βαθιά ριζωμένες στη συνείδηση των κατοίκων και
πόσο σημαντικές είναι οι εκδηλώσεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας που εν τέλει είναι και το
βασικό σημείο διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας μιας περιοχής, γιατί εκφράζουν στην κορυφή της
πυραμίδας τη φυσιογνωμία και την ταυτότητά της.
Στη δράση προβλέπεται να ενισχυθούν αυτές οι εκδηλώσεις που αναδεικνύουν με εξωστρεφή τρόπο τον
πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής και τον πλούτο της παράδοσης που την καθιστά υπερήφανη. Στη
δράση προβλέπεται να ενισχυθούν σε μικρή κλίμακα οι πολιτιστικοί φορείς του τόπου με σκοπό την ποιοτική
δραστηριοποίησή τους στον πολιτισμό, με επαρκή μέσα. Αναμένεται από τους υποψήφιους επενδυτές να
τεκμηριώσουν στους Φ.Υ. και στη περιγραφή των επιμέρους ενεργειών την ανταπόκριση στους στόχους και τη
στρατηγική του προγράμματος και τη φυσιογνωμία που προδιαγράφει (κριτήριο επιλογής Γ).
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης - 30.000 €
Α. ΑΦΟΡΑ:
Περιοχή εφαρμογής
Στο σύνολο των Τ.Δ. της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι Δράσης
Ο Δήμος Λέσβου, τα νομικά του πρόσωπα, και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα.
Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δράση L321-2
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας,
περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
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4.

Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού.
6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη
από το είδος του έργου.
Δράση L321-3
1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων
(φυλλάδια, αφίσες κ.α.).
2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.
4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, περίπτερα προβολής
και πληροφόρησης κ.λπ.).
5. Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες
προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ.).
6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.).
7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη
διατήρηση και ανάδειξή τους.
8. Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και θεατρικών συγκροτημάτων ή την
οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο
πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει
το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
9. Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή – αγορά
παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.
10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, fax, έπιπλα
γραφείου – βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την
προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέμβασης του
υπομέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
Γ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α)
του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε
τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του
οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων
δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν
είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
Δ. ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΑ401/2010) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
Στο υπομέτρο L321 εντάσσονται παρεμβάσεις για τη δημιουργία βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων
των δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, που αφορούν είτε ένα χωριό είτε ομάδα χωριών και τη
συναφή υποδομή μικρής κλίμακας.
Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΣΗΜΕΙΟ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
4.1.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

Στήριξη της
δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ
μικρών επιχειρήσεων

L312-

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

Ιδιωτική
Συμμετοχή

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2

Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών

77.575,42

38.787,71

36.848,32

1.939,39

38.787,71

50,00

95,00

77.575,42

38.787,71

36.848,32

1.939,39

38.787,71

160.000,00

80.000,00

76.000,00

4.000,00

80.000,00

50,00

95,00

160.000,00

80.000,00

76.000,00

4.000,00

80.000,00

60.000,00

60.000,00

57.000,00

3.000,00

0,00

100,00

95,00

26.666,67

20.000,00

19.000,00

1.000,00

6.666,67

75,00

95,00

86.666,67
324.242,09

80.000,00
198.787,71

76.000,00
188.848,32

4.000,00
9.939,39

6.666,67
125.454,38

ΣΥΝΟΛΟ L312
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-

6

Χώροι εστίασης και
αναψυχής.
ΣΥΝΟΛΟ L313

2

Βασικές υπηρεσίες
για την οικονομία και
τον αγροτικό
πληθυσμό

L3213

ΣΥΝΟΛΟ

Κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας,
δημοτικές βιβλιοθήκες,
ωδεία, χώροι άσκησης
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
Ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής
κληρονομιάς – στήριξη
πολιτιστικών φορέων για
μικρής κλίμακας υποδομή,
προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών
ΣΥΝΟΛΟ L321

3. ETAL-ENIMEROTIKO-V.5.0

ΣΕΛ 15

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-Π.Α.Α. – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τη συνεχή και συστηματική
ενημέρωση των επενδυτών για αλλαγές στις διαδικασίες, τροποποιήσεις και γενικότερα κάθε αλλαγή η
οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν υλικό ενημέρωσης το οποίο διαθέτει στους υποψήφιους επενδυτές
σύμφωνα με ισχύον κάθε φορά κανονιστικό-θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πρόγραμμα.
Το παρόν ενημερωτικό υλικό και τα παραρτήματά του προετοιμάστηκαν αποκλειστικά από στελέχη της
ΕΤΑΛ Α.Ε. με σκοπό την όσο το δυνατόν πλήρη, διαφανή και αποτελεσματική υποστήριξη και
πληροφόρηση των κατοίκων-αποδεκτών της περιοχής παρέμβασης. Επιπλέον η ΕΤΑΛ Α.Ε. συντόμευσε
τα χρονικά διαστήματα που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο στα απολύτως απαραίτητα.
Η Εταιρεία και τα στελέχη της κατέβαλαν σοβαρή προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα, είτε
στην ορθογραφία, σύνταξη, νόημα, ή διαδικασία τυπογραφείου, εάν τυχόν υπάρξουν σημεία στα οποία
εντοπιστεί σφάλμα, ή ασάφεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία ούτως ώστε να προβεί στις
κατάλληλες διορθώσεις ή διευκρινίσεις.
Η Εταιρεία θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην Διεύθυνση και τα Στελέχη της Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΥΕ-ΠΑΑ, για την συνεργασία τους για τη «5η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Για την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε.

_____________________________________________
Παναγιώτης Χατζηβασιλείου
Πρόεδρος Δ.Σ. και ΕΔΠ LEADER-ΑΞΟΝΑΣ 4
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