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προσέγγισης LEADER»
Σε συνέχεια ερωτηµάτων των ΟΤ∆ που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σηµειώνονται τα ακόλουθα:
1. Στο πλαίσιο της δράσης L313-8 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της
υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές τουρισµού ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)" και σε ό,τι αφορά σε σκάφη µπορούν να
χρηµατοδοτηθεί µόνο η αγορά ξύλινων παραδοσιακών σκαφών καθώς και σκαφών
που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισµού.
2. Η ίδρυση µονάδας παρασκευής pellets εφόσον αυτά προέρχονται από την
επεξεργασία µηδικής και χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφή, δεν µπορεί να ενισχυθεί
στο πλαίσιο της δράσης L123α και του τοπικού προγράµµατος εν γένει, δεδοµένης
της µη επιλεξιµότητας µονάδων παραγωγής ζωοτροφών στο πλαίσιο του Άξονα 4
του ΠΑΑ. Στην περίπτωση που η µονάδα επεξεργάζεται αγριοαγκινάρα και το
προϊόν χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη, µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη στο
πλαίσιο της δράσης L312-1 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυχρονισµοί βιοτεχνικών
µονάδων".
3. Στο πλαίσιο της δράσης L123α θα µπορούσε να ενταχθεί µονάδα παραγωγής
χυµού από ρόδι στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, στη δράση 9.8 (γ).
4. Η παραγωγή ζωοτροφών εντάσσεται στους τοµείς του υποµέτρου 123α του Άξονα
1 του ΠΑΑ, ενώ δεν εντάσσεται στους αντίστοιχους τοµείς της δράσης L123α του
Άξονα 4. Κατά συνέπεια, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των
ζωοτροφών δεν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του Άξονα 4.
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5. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου µπορούν να ενταχθούν στη δράση L312-3
"Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής µετά την α' µεταποίηση". Αντίθετα, επιχειρήσεις παραγωγής πλιγουριού
δε θεωρούνται επιλέξιµες στο πλαίσιο της δράσης L123α, δεδοµένου ότι δεν
προβλέπεται µεταποίηση δηµητριακών.
6. Σύµφωνα µε το κριτήριο επιλεξιµότητας 311, στην περίπτωση που ο υποψήφιος
δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν µπορεί να αποτελεί εταίρο/µέτοχο νοµικού
προσώπου που είναι δικαιούχος του τοπικού προγράµµατος ή έχει υποβάλλει
αίτηση στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης. Αντίθετα, περιορισµός ως
προς τη συµµετοχή του ίδιου εταίρου / µετόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) σε
δύο διαφορετικά νοµικά πρόσωπα για την υποβολή δύο ανεξάρτητων προτάσεων
δεν προβλέπεται.
7. Η δράση L312-5 "∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων" αφορά
στη δικτύωση επιχειρήσεων που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο του
τοπικού προγράµµατος, δηλαδή δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης
του τοπικού προγράµµατος σε αντικείµενο που σχετίζεται µε τοµείς και
δραστηριότητες που εµπίπτουν στον Άξονα 4 του ΠΑΑ. Επιπλέον, τα δίκτυα που
θα ενισχυθούν θα πρέπει είναι ή να συστήσουν πολύ µικρή επιχείρηση κατά την
έννοια του Καν (ΕΚ) 800/2008.
8. Το αντίγραφο ποινικού µητρώου αποτελεί το απαραίτητα δικαιολογητικό για την
εξέταση της πλήρωσης του κριτηρίου επιλεξιµότητας 3.8 σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα το Παράρτηµα ΙΙ της αριθ. 1577/22-7-2010 Υ.Α. Κατά συνέπεια, η
προσκόµισή του κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης του υποψήφιου
δικαιούχου είναι υποχρεωτική και δεν µπορεί να αντικατασταθεί από σχετική
υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για έκδοσή του προς την αρµόδια υπηρεσία.
9. Στο πλαίσιο της δράσης L312-1 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί
βιοτεχνικών µονάδων" θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή πρόταση µετεγκατάστασης
υφιστάµενης βιοτεχνικής µονάδας, εφόσον αυτή συνοδεύεται από επέκταση ή
εκσυγχρονισµό.
10. Σε ό,τι αφορά στους κωδικούς ΚΑ∆ ισχύουν τα αναφερόµενα στο αριθ. 2044/28-92010, σηµείο 15.
11. Κάβα παλαίωσης κρασιών σε υφιστάµενο οινοποιείο, δύναται να δικαιολογηθεί
στο πλαίσιο της δράσης 8.1 "Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς
µετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων
ποιότητας", του τοµέα του οίνου στο υποµέτρο L123, ενώ χώροι γευσιγνωσίας
εντάσσονται στη δράση L313-8. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης που
περιλαµβάνει τις ανωτέρω δραστηριότητες εφαρµόζεται το άρθρο 18, παράγραφος
3 της ΚΥΑ 401/10-3-2010.
12. Για την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος µιας πλατείας που προτείνεται για
ανάπλαση στο πλαίσιο της δράσης L322-1, δύναται να γίνει αποδεκτή σχετική
βεβαίωση του ∆ηµάρχου. Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται ότι, η πρόταση θα
πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την υποβολή
της.
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13. Οίνος χαρακτηρισµένος ως γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) δε θεωρείται οίνος
ποιότητας, έτσι ώστε να ενταχθεί στη δράση 8.1 του τοµέα οίνου του υποµέτρου
L123.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΙΒΑΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1.

Αποδέκτες προς ενέργεια: ΟΤ∆ – Έδρες τους

2.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: α) ΕΥ∆ ΠΑΑ, β) ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα

3.

Εσωτερική ∆ιανοµή: Μονάδες Β΄, Γ΄ και ∆΄
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