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Την άνοιξη αν δεν την βρεις….. τη φτιάχνεις.
Οδυσσέας Ελύτης
1. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 αναμένεται η πρώτη πρόσκληση
προς ιδιώτες επενδυτές (αγρότες και κατοίκους της υπαίθρου) που
θέλουν να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER για να
χρηματοδοτήσουν μικρές και μεσαίες επενδύσεις. Οι δράσεις που
μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος είναι οι εξής:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή
εφαρμογής

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

19.2.1
Μεταφορά
γνώσεων &
ενημέρωσης

ΔΡΑΣΗ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
19.2.1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

19.2.2.1

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα της οικοτεχνίας με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.2

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και
του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.6

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα της
οικοτεχνίας.

www.anpe.gr

19.2.4.1

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών
υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές
υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

Στήριξη για επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση κτιρίων
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εξαιρουμένων του εκσυγχρονισμού και
της αύξησης παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων

19.2.5.1

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις
Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος
(εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ)

19.2.6.1

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.4.6

19.2.5
Παρεμβάσ
εις για τη
βελτίωση
υποδομών
στον
πρωτογεν
ή τομέα

19.2.4.4
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών
τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

19.2.6
Ανάπτυξη και
βελτίωση
βιωσιμότητας
δασών

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

19.2.5.2

19.2.6.2
19.2.7.1
19.2.7.2

Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών
στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών
μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων
καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή

19.2.7.4
19.2.7.5

19.2.7.6

19.2.7.7

19.2.7.8
19.2.7.9
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Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά
συμβάντα
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία,
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες
που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη
διατροφή
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες
που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και
τη γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας
εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων
και τοπικών αγορών
Δραστηριότητες προώθησης, σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με την
ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών
Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις
τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της
αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

www.anpe.gr
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3. Επιδοτούμενα Προγράμματα για επιχειρήσεις
που αναμένονται εντός του 2017

Εντός του 2017 αναμένεται ο Β΄ κύκλος των παρακάτω
δράσεων:






Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης,
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με
την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές,
Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης
υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων

Επιπλέον εντός του 2017 αναμένονται να προκηρυχτούν νέες δράσεις
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας:
• Αναβάθμιση εταιριών franchising
• Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς:
εξοικονόμησης ενέργειας, των logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
• Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters)
• Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων
• Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την
προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία
• Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας
• Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση
με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα
Οι παραπάνω δράσεις θα ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες του
2017 ενώ σχετικές λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, και το ύψος των
ενισχύσεων θα υπάρχουν στις αντίστοιχες προσκλήσεις.

www.anpe.gr
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Δημιουργικό - Ιδέα
▪ Γιάννου Δημήτριος,

Διευθύνων Σύμβουλος Δήμαρχος Έδεσσας

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος
σύνταξης
▪ Kιοσέογλου Ιορδάνης,
Γενικός Διευθυντής

Υπεύθυνος δημιουργικού
▪ Τζέκος Ευριπίδης-Ιωάννης,
Πληροφορικός

Συντακτική Ομάδα
 Κιοσέογλου Ιορδάνης,
Οικονομολόγος, Λογιστής
 Καλτσίδης Ιωάννης,
Περιβαλλοντολόγος
 Πετσινάρη Αναστασία,
Διοικητικός
 Ζάχου Άννα, Μηχανικός

Στοιχεία Εταιρείας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.)
Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ.
58200 Έδεσσα
DEVELOPMENT AGENCY OF
PELLA
14, Sakellaropoulou str, GR
58200 Edessa, Greece
T: (+30)2381024858
F: (+30)2381023181
Email: anpe@otenet.gr
www.anpe.gr

5

www.anpe.gr

