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ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

 
Στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), εγκρίθηκε με τις αριθ. 5807/29.6.09 και 5954/2.7.09 
αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή του τοπικού 
προγράμματος, με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). 
 
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER υπεγράφη η από 07 Ιουνίου 
2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας 
Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. 

 
Άρθρο 1. Αντικείμενο της πρόσκλησης 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι 
δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 «Στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης»  του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER, στα ακόλουθα Υπομέτρα και 
Δράσεις: 
 

Δράση 
Δημόσια 
δαπάνη 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

Δικαιούχοι 

411 Ανταγωνιστικότητα 
Υπομέτρο L123: 

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 

675.824,64 50% 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που δύνανται 
να υλοποιήσουν επενδύσεις σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 
την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών 
προϊόντων 

120.000,00 50% 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που δύνανται 
να υλοποιήσουν πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής και του Καν (ΕΚ) 
800/2008. 
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Δράση 
Δημόσια 
δαπάνη 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

Δικαιούχοι 

413 Ποιότητα Ζωής / Διαφοροποίηση 

Υπομέτρο L311: 
L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 
υποδομών διανυκτέρευσης 

170.000,00 50% 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική 
εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη 

στιγμή της υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες. 
 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

100.000,00 50% 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων 
αγροκτημάτων 

150.000,00 50% 

L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) 

20.000,00 50% 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών 
μονάδων 

80.000,00 50% 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

80.000,00 50% 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

80.000,00 50% 

L311-8 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων 
(που εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης  

20.000,00 50% 

Υπομέτρο L312: 
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 

282.420,77 50% 
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 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

119.511,55 50% 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

260.000,00 50% 
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Δράση 
Δημόσια 
δαπάνη 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

Δικαιούχοι 

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

20.000,00 50% 

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

20.000,00 50% 

Υπομέτρο L313: 

Α. Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα 

L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 
τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα 
ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

30.000,00 100% 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και 
άλλοι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα 

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 20.000,00 100% 

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε 
περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

40.000,00 100% 

L313-4 Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών 

50.000,00 70% 

Β. Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 
υποδομών διανυκτέρευσης 

150.000,00 50% 

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 
 

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

285.179,80 50% 

L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί 
γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού τουρισμού 

30.000,00 50% 

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) 

70.000,00 50% 

L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

20.000,00 50% 
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Δράση 
Δημόσια 
δαπάνη 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

Δικαιούχοι 

Υπομέτρο L321: 
L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας 
(μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα 
πρόσβασης στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις) 

40.000,00 100% ΟΤΑ α’ βαθμού 

L321-2 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. 

220.000,00 100% 

ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους 
πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί 
φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δημόσιου χαρακτήρα 

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 
και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – 
στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 
κλίμακας υποδομή, προμήθεια 
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών 

50.000,00 75% 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και 
άλλοι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δημόσιου χαρακτήρα 

Υπομέτρο L322: 
L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων 

300.000,00 100% ΟΤΑ α’ βαθμού 

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση 

75.000,00 100% 

ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους 
πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί 
φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δημόσιου χαρακτήρα 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων 
κτισμάτων 

75.000,00 60% 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του 
ακινήτου για το οποίο 
προορίζεται η ενίσχυση 

Υπομέτρο L323: 
L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – 
σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές 
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας 
για την προστασία του εδάφους, 
διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και 
δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

66.164,51 100% 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και 
άλλοι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα 

L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου 
τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική 
δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια) 

57.762,32 100% 
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Δράση 
Δημόσια 
δαπάνη 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

Δικαιούχοι 

L323-2β Διατήρηση, 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) 

30.000,00 75% 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και 
άλλοι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων, 
καθώς και φυσικά και νομικά 
πρόσωπα 

L323-3 Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθμισμένων περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη) 

30.000,00 100% ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και 
άλλοι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα 

L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια 
για τη μετατροπή τους σε μουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη 
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά 

20.000,00 100% 

 
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση έχει ως 
εξής:  
 

ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
(ΕΓΤΑΑ-95%) 

ΕΘΝΘΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
(ΥΠΑΑΤ-5%) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

411 1.591.649,28 795.824,64 756.033,41 39.791,23 795.824,64 

413 5.116.246,31 3.061.038,95 2.907.987,00 153.051,95 2.055.207,36 

41 
(σύνολο) 

6.707.895,59 3.856.863,59 3.664.020,41 192.843,18 2.851.032,00 

 

Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία 
 
Άρθρο 2. Περιοχή εφαρμογής 
Η επιλέξιμη προς ενίσχυση περιοχή παρέμβασης είναι: 

 ολόκληρη η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς, 

 ολόκληρη η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και  

 η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας  Άργους Ορεστικού του Δήμου 
Ορεστίδος.  

Σημ.: Μόνο για την δράση L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών» επιλέξιμη περιοχή εφαρμογής είναι, επιπλέον, και τα κομβικά σημεία της 
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, δηλαδή η πόλη της Καστοριάς και η πόλη του Άργους 
Ορεστικού. 
 
Άρθρο 3. Παραρτήματα 
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περίληψης της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
είναι, η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα αυτής, τα οποία 
διατίθεται χωρίς αμοιβή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από τα γραφεία της Αναπτυξιακής 
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Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. , Δ/νση: Γράμμου 62, 2ος όροφος, Καστοριά, τηλ. 2467083441-2 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Επίσης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. www.ankas.gr 
 
Άρθρο 4. Χρόνος και τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων   
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Γράμμου 62, 2ος όροφος, Καστοριά, 
είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική  επιστολή ή ταχυμεταφορά. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  31 Μαΐου 2013 και ώρα 
14.30 μ.μ. 
 
Άρθρο 5.  Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της 
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στο τηλέφωνο 2467083441-2, με 
e-mail στην ηλ. δ/νση ankas@ankas.gr, ή επί τόπου στην έδρα της ΟΤΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 
Υπεύθυνos  για πληροφορίες: Τσαπάρας Βασίλειος. 
 

Ο Πρόεδρος   
της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος προσέγγιση LEADER 

της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
 
 
 

Τζιώτζης Απόστολος 
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