Ενημερωτικό Δελτίο
ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ) ΓΙΑ
ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ»

Δικαιούχοι
Mη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν
στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής πρόσκλησης:
Π.Ε. Ξάνθης: Δήμος Αβδήρων: (Τοπικές Κοινότητες: Κουτσού, Σέλινου, Αβδήρων, Μάνδρας,
Μυρωδάτου, Νέας Κεσσάνης)
Π.Ε. Ξάνθης: Δήμος Τοπείρου: (Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου, Τοπικές Κοινότητες: Αβάτου,
Ερασμίου, Μαγγάνων)
Π.Ε. Ροδόπης: Δήμος Κομοτήνης: (Τοπικές Κοινότητες: Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Νέας
Καλλίστης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης, Φαναρίου, Νέου Σιδηροχωρίου, Παγουριών)
Π.Ε. Ροδόπης: Δήμος Ιάσμου: (Τοπική Κοινότητα Σάλπης)
Π.Ε. Ροδόπης: Δήμος Μαρωνείας - Σαπών: (Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής, Τοπικές
Κοινότητες: Κρωβύλης, Ιμέρου, Μαρωνείας, Προσκυνητών)

Έδρα: 3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη Τ 2541083370 W enateam.gr
Υποκ/μα: Βεργίνας 1, Χρυσούπολη Τ 2591023900
Ε info@enateam.gr
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Κωδικός Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

Ποσοστό ενίσχυσης (%)




4.2.1.1(α)

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επενδύσεων
μεταποίησης, συντήρησης, τυποποίησης και εμπορίου
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

4.2.2.2
Ενίσχυση πολύ
μικρών και μικρών
επιχειρήσεων από
μη αλιείς
αξιοποιώντας τις
ευκαιρίες που
προσφέρει η
θάλασσα και η
παράκτια
ανάπτυξη (μη
αλιείς)

Ενδεικτικά, δύναται να ενισχυθούν για ίδρυση,
επέκταση και εκσυγχρονισμό :
 επιχειρήσεις που συνδέονται με θαλάσσιες
τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός
τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ,
ημερήσιες κρουαζιέρες)
 χώροι εστίασης και αναψυχής, όπως παραδοσιακές
ταβέρνες, καφενεία και μεζεδοπωλεία, που η
λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική
γαστρονομία»
 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης
αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ.
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες
yachting) και παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση
και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων
 ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρών
καταλυμάτων
 μικρές βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές ή
θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή κουτιών
συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου,
κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir) με
θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα)
 ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικών με
τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ.εμπόριο αλιευτικού
εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων
σπορ).





50% επικράτεια
80% για πράξεις σχετικές με
σκάφη ολικού μήκους μέχρι 12
μέτρα χωρίς συρόμενα εργαλεία
αλιείας
100%
για
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συλλογικό
συμφέρον ή έχουν συλλογικό
δικαιούχο ή έχουν καινοτόμα
χαρακτηριστικά & παρέχουν
δημόσια
πρόσβαση
στα
αποτελέσματα
της
πράξης
(τομέας Αλιείας)

50% επικράτεια
(μέγιστη δημόσια δαπάνη
200.000€)

Μέγιστος προϋπολογισμός-δημόσια δαπάνη ανά αίτηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν
μπορεί να υπερβεί τις 600.000,00€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό
και τις 100.000,00€ για άυλες πράξεις. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες
δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις
διαφοροποίησης/συμπλήρωσης εισοδήματος για αλιείς για τις οποίες το συνολικό ποσό
στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 € για κάθε δικαιούχο.

Έδρα: 3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη Τ 2541083370 W enateam.gr
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Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να
ανέλθει ως στις 200.000,00 € την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν
ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Επιλέξιμες Δαπάνες


Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου και περιβάλλοντος χώρου (η διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου και η αγορά του ακινήτου έως 10% του Π/Υ)



Μηχανήματα – Εξοπλισμός (μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός στο βαθμό που
εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον αντιστοιχούν
στην

δυναμικότητα

ή

στις

ανάγκες

της

επένδυσης,

ηλεκτρονικός

εξοπλισμός,

μηχανοργάνωσης, συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, θαλασσίων αθλημάτων, σκάφοι
αναψυχής για θαλάσσιες περιηγήσεις, εξοπλισμός αναψυχής, εφόσον αποτελεί απαιτούμενο
λειτουργικό εξοπλισμό της πράξης, Εξοπλισμός επί του σκάφους, Αλιευτικά εργαλεία –
εφόσον δεν αυξάνουν την αλιευτική δυνατότητα, Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής
απόδοσης σκαφών.


Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς (δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οχήματος για
μεταφορά προσωπικού ή πελατών)



Αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων (όπως αγορά λογισμικού, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία ετικέτας κ.α.)



Τεχνικά

έξοδα

(τεχνικές

μελέτες,

αμοιβές

επίβλεψης,

αμοιβές

σύνταξης

και

παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου) έως 10% του Π/Υ

Επιλεξιμότητα δαπανών
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων
επιχειρηματικότητας του Καν.508/2014 ορίζεται η 23/3/2018, ενώ για τις πράξεις που
εμπίπτουν στον Καν.1407/2013(de minimis) ως έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών
ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι η 21/12/2016.
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης, εντός
περιόδου 24ων μηνών από την ένταξη. Ο χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν
μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2023.
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:
Έναρξη 10/09/2021 (ώρα 13:00) – Λήξη 13/12/2021 (ώρα 15:00)

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη
επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοιες δράσεις στήριξης.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και επισκεφθείτε
μας στις παρακάτω διευθύνσεις:
- Ξάνθη: 3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Καβάλας, Τ: 25410-83370
- Χρυσούπολη: Περιμετρική οδό Χρυσούπολης, Βεργίνας 1, Τ: 25910-23900
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