
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) 

ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 
«Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας»  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε) 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις 
αγροτικές περιοχές 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
 

Αντικείμενο της πρόσκλησης : Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με 

τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου 

της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή 

Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.», εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ. 

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 11-06-2010 σύμβαση μεταξύ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & 

Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. Με την παρούσα 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους στα πλαίσια του Μέτρου 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα υπομέτρα και δράσεις : 
 

Υπομέτρα / Δράσεις 
Ενδεικτικό 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Δημόσια 
Δαπάνη (€) 

Ποσοστό 
Ενίσχυσης 

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 1.200.000,00 600.000,00   

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 700.000,00 350.000,00 50% στην Π.Ε. 
Καρδίτσας 

40% στη Δ.Ε. Φουρνά L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 500.000,00 250.000,00 

L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 1.420.000,00 710.000,00   

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 300.000,00 150.000,00 

50% στην Π.Ε. 

Καρδίτσας 

40% στη Δ.Ε. Φουρνά 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 200.000,00 100.000,00 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 200.000,00 100.000,00 

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) 

70.000,00 35.000,00 

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

200.000,00 100.000,00 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 250.000,00 125.000,00 

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

200.000,00 100.000,00 

L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 1.330.000,00 665.000,00   

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 600.000,00 300.000,00 

50% στην Π.Ε. 

Καρδίτσας 

40% στη Δ.Ε. Φουρνά 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 300.000,00 150.000,00 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 300.000,00 150.000,00 

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

50.000,00 25.000,00 

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 80.000,00 40.000,00 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 1.630.700,00 934.700,00   

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 110.700,00 110.700,00 100% 

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 100.000,00 100.000,00 100% 

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 70.000,00 49.000,00 70% 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 600.000,00 300.000,00 

50% στην Π.Ε. 

Καρδίτσας 

40% στη Δ.Ε. Φουρνά 

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 300.000,00 150.000,00 

L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού 50.000,00 25.000,00 

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) 

300.000,00 150.000,00 

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

100.000,00 50.000,00 

L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 303.289,75 288.289,75   

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. 

243.289,75 243.289,75 100% 

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 

60.000,00 45.000,00 75% 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 220.000,00 172.000,00   

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 100.000,00 100.000,00 100% 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων 120.000,00 72.000,00 60% 

L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 140.000,00 140.000,00   

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

40.000,00 40.000,00 

100% 

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

100.000,00 100.000,00 

Σύνολο Μέτρου 41 6.243.989,75 3.509.989,75   

 

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση, τα ποσοστά ενίσχυσης καθώς και οι δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα I (Ενημερωτικό Υλικό) της παρούσας. 
 

Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία. 

Το Μέτρο, στο οποίο αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται κατά 95% από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και κατά 5% από το Ελληνικό 
Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).  

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί η Αναλυτική 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος με τα παραρτήματά της : Παράρτημα I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το 
περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των 
προκηρυσσόμενων δράσεων, Παράρτημα IΙ. Υπόδειγμα Αίτησης Ενίσχυσης και Φακέλου 
Υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους 
δικαιούχους), Παράρτημα III. Κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων, Παράρτημα IV. Κριτήρια 
επιλογής πράξεων, Παράρτημα V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, 
Παράρτημα VΙ. Θεσμικό Πλαίσιο, Παράρτημα VΙI. Προδιαγραφές Ποιότητας,  Παράρτημα 
VΙIΙ. Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα, Παράρτημα ΙX. Δικαιολογητικά, Παράρτημα X. 
Χρήσιμο υλικό. 

Η παρούσα 3η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση : Μεγ. Αλεξάνδρου 34 
(2ος όροφος), 431 00 Καρδίτσα, τηλ. 24410-42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  
Επίσης, είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: http://www.anka.gr 

Περιοχή εφαρμογής: Περιοχή εφαρμογής του Μέτρου, των Υπομέτρων και Δράσεων, στα 
οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελούν περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας και η Δημοτική Ενότητα Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 
ενημερωτικό υλικό της παρούσας 

Δικαιούχοι : Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης δικαιούχοι είναι : Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όπως αναλυτικά αναφέρονται 
ανά δράση στο ενημερωτικό υλικό. 

Χρόνος και τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων : 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
26η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 και ώρα 14:30 μ.μ. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην 
έδρα της Ο.Τ.Δ.: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2ος όροφος), 431 00 Καρδίτσα είτε ιδιοχείρως, 
είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κ. Ντανοβασίλη 
Παναγιώτη. 

Διευκρινήσεις 3ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πληροφορίες :  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο 
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ή στα 
τηλέφωνα 24410-42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Υπεύθυνοι πληροφόρησης : Ντανοβασίλης Παναγιώτης, Σακελλαρίου Ευάγγελος, 
Σωτηρόπουλος Απόστολος και Αναστασοπούλου Μαρία. 

Εγκρίθηκε με την αριθ. 1/15-03-2013 απόφαση ΕΔΠ LEADER της Ο.Τ.Δ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

 

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

http://www.anka.gr/

