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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία : 10-7-12

ΘΕΜΑ :

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2ΗςΜε
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
LEADER ν. Ηλείας
εκτίµηση

Από την Αναπτυξιακή Ολυµπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) ανακοινώνεται ότι
δηµοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράµµατος LEADER.(Άξονας 4
του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
Ηδη ξεκίνησε πρόγραµµα δηµοσίευσης της περίληψης της Προκήρυξης στις
εφηµερίδες του Νοµού.
Στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης περιλαµβάνονται οι δράσεις που αφορούν στους
ιδιώτες επενδυτές και στους δήµους και άλλους δηµόσιους φορείς.
Η ∆ηµόσια δαπάνη που προκηρύσσεται στα πλαίσια της Προκήρυξης αυτής
ανέρχεται σε 2,6 εκ Ευρώ περίπου και αφορά στις παρακάτω δράσεις:
Υποµέτρο: 123, Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Στο µέτρο αυτό χρηµατοδοτούνται µεταποιητικές µονάδες αγροτικών προϊόντων
(τυροκοµεία , ελαιοτριβεία , σφαγεία, συσκευαστήρια κτλ)
Χρηµατοδοτείται η Ίδρυση, Εκσυγχρονισµός, Μετεγκατάσταση ανάλογα µε το είδος
της επιχείρησης,
Ποσοστό επιχορήγησης 50%
Μέγιστο ύψος επένδυσης 500.000,00€
Υποµέτρο: 311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
Το µέτρο αυτό αφορά αγρότες κατά κύρια η µερική απασχόληση και οι επενδύσεις
που εντάσσονται είναι:
•

Υποδοµές διανυκτέρευσης (π.χ. ενοικιαζόµενα δωµάτια ή διαµερίσµατα,
Αυτόνοµες κατοικίες κτλ) ,

•

Επισκέψιµα αγροκτήµατα (µε ή χωρίς υποδοµές διανυκτέρευσης)

•

Παροχής τουριστικών υπηρεσιών ((εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
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•

Βιοτεχνικές µονάδες (µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης,)

•

Παροχή Υπηρεσιών

•

Παραγωγή ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση (π.χ. ζυµαρικά)

Ποσοστό επιχορήγησης 60%
Μέγιστο ύψος επένδυσης 600.000,00€ για της υποδοµές διανυκτέρευσης Και
300.000,00€ για τα υπόλοιπα
Υποµέτρο: 312 Στήριξη δηµιουργίας & ανάπτυξης ΠΜΕ
Το µέτρο αυτό αφορά τους µη αγρότες και οι επενδύσεις που εντάσσονται είναι:
•

Βιοτεχνικές µονάδες (µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης,)

•

Παροχή Υπηρεσιών

•

Παραγωγή ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση (π.χ ζυµαρικά)

•

∆ικτύωση επιχειρήσεων

Ποσοστό επιχορήγησης 60%
Μέγιστο ύψος επένδυσης 300.000,00€
Υποµέτρο: 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Το µέτρο αυτό αφορά δηµόσια έργα και ιδιωτικά για τους µη αγρότες και οι
επενδύσεις που εντάσσονται είναι
•

Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)

•

Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων

•

Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

•

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών

•

Υποδοµές διανυκτέρευσης (π.χ. ενοικιαζόµενα δωµάτια ή διαµερίσµατα,
Αυτόνοµες κατοικίες κτλ)

•

Παροχής τουριστικών υπηρεσιών ((εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
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•

Ποσοστό επιχορήγησης για τα δηµόσια έργα 100% και για τα ιδιωτικά 60%

Υποµέτρο 321. Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό
πληθυσµό


Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.



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



Ποσοστό επιχορήγησης 100 % και 75% αντίστοιχα

Υποµέτρο 322, Ανακαίνιση & ανάπτυξη χωριών


Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων



Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση



Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων

Ποσοστό επιχορήγησης 60% και 100%


Υποµέτρο 323, ∆ιατήρηση & αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών,



∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ
παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)



∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική
δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να
καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)



∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου
Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσείασυλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική/
πολιτιστική κληρονοµιά

\\Anolwin2000srv\data\0 ΑΞΟΝΑΣ 4
LEADER\φακελοςΥποψηφιότηταςτΟΠΙΚΟΥ\2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ\2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΛΙΚΟΙΟΥΛΙΟΣ2012\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ\δελτιοτύπου.doc

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990, 24289 FAX: 26250 24991 – email : anol@otenet .gr

Περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος αποτελούν οι ∆ηµοτικές Ενότητες
Ανδραβίδας, Αρχαίας Ολυµπίας, Βαρθολοµιού, Βουπρασίας, Βώλακος, Ιάρδανου,
Κάστρου Κυλλήνης, Λεχαινών, Τραγανού, Πύργου (εκτός από ∆Κ Πύργου),
Αµαλιάδας (εκτός από ∆Κ Αµαλιάδας), Γαστούνης (εκτός από τις περιοχές εντός
σχεδίου της ∆Κ Γαστούνης), Ζαχάρως (εκτός από τις ΤΚ Αρτέµιδας, Καλλίδονας,
Λεπρέου, Μακίστου, Μηλέας, Μίνθης, Σµέρνας, Ταξιαρχών, Ροδινά, Χρυσοχωρίου
και τις περιοχές εντός σχεδίου της ∆Κ Ζαχάρως) και Σκιλλούντος (εκτός από τις ΤΚ
Γραίκα, Πλατιάνα, Τρυπητή και τις εντός σχεδίου περιοχές της ∆Κ Κρεστένων)
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων των ενδιαφεροµένων είναι η 24
Σεπτεµβρίου 2012
Το πλήρες υλικό της Προκήρυξης καθώς και τους φακέλους υποψηφιότητας που
πρέπει να συµπληρωθούν µπορούν να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από τα
Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στα Κρέστενα, τηλ. 2625024990 ή να το κατεβάζουν από την
ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www.anol.gr).
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