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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 « ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκυρηχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για τις
περιοχές που βρίσκονται γύρω από τον Αμβρακικό Κόλπο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων αλλά και για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(αλιείς και μη αλιείς) και δημοσίου δικαίου.
Ενισχυόμενες περιοχές:
Νομός Άρτας:
Δήμος Αμβρακικού: Δ.Δ.Ανέζης, Δ.Δ.Βίγλας, Δ.Δ.Γαβριάς , Δ.Δ.Καλογερικού,
Δ.Δ.Κορωνησίας, Δ.Δ.Πολυδρόσου, Δ.Δ.Ράχης, Δ.Δ.Στρογγυλής, Δ.Δ.Ψαθοτοπίου.
Δήμος Αράχθου: Δ.Δ. Νεοχωρίου, Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Ακροποταμιάς,
Δ.Δ.Λουτροτόπου, Δ.Δ. Παχυκαλάμου, Δ.Δ. Περάνθης, Δ.Δ. Συκέων. Κοινότητα
Κομμένου: Δ.Κ. Κομμένου.
Νομός Πρέβεζας: Δ.Δ. Πρεβέζης, Δ.Δ. Μιχαλιτσίου, Δ.Δ. Μύτικα, Δ.Δ. Νικοπόλεως,
Δ.Δ. Φλαμπούρων.
Ποσοστό Ενίσχυσης:
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδύσεων ανέρχεται στο 60% του προϋπολογισμού
της επένδυσης.
Επιλέξιμα Επαγγέλματα:
 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση
με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία.
 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του
αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα
του τουρισμού της υπαίθρου.
 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή
αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή
ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες
φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως
αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.

 Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής, υπό
την προϋπόθεση ύπαρξης οικοδομικής άδειας, όπου απαιτείται.
 Επιχειρήσεις μετατροπής – εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών για την
ανάπτυξη μη αλιευτικής δραστηριότητας.
 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας – χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την
παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες
εκτός του τομέα αλιείας.
 Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α’
μεταποίηση.
 Επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και ενημέρωσης.
 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της
προστασίας του περιβάλλοντος, πέραν των ήδη προβλεπόμενων από τη σχετική
νομοθεσία (χρήση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιομάζας και γεωθερμίας και
λοιπές σχετικές πράξεις).
 Άλλες επενδύσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
 Βελτίωση και διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, εργασίες
αποπεράτωσης και ανακαίνισης κτιρίων, του περιβάλλοντα χώρου,
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού,
 μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής,
 λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός,
 ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας,
 εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων, ειδικός
επαγγελματικός εξοπλισμός μεταφοράς προϊόντων – ανυψωτικά μηχανήματα,
 αναβάθμιση του δικτύου πρόσβασης, έκδοση των απαραίτητων αδειών
(οικοδομική άδεια κλπ),
 δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την
εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ., καθώς και την αμοιβή του μηχανικού επίβλεψης,
 προβολή και προώθηση,
 συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων
Για αλιευτικές δραστηριότητες:
 Εκσυγχρονισμός ψυκτικών χώρων αποθήκευσης
 Δαπάνες μελετών και αμοιβών συμβούλων (όχι σύνταξη φακέλου, διαχείριση
κλπ..)
 Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού(φωτοαντιγραφικά, fax,
τηλεφωνικά
κέντρα,
VHF,
συστήματα
ασφάλειας,
ηλεκτρονικής
παρακολούθησης, κλπ)
 Εξοπλισμός και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης
 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου
εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς
 Εξοπλισμός μηχανοργάνωσης

 Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία
των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων
διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής
συστήματος αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των
προϊόντων.
 Δαπάνες για έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και
ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Σε κάθε περίπτωση αυτή
δε θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην
τεχνικών εξόδων).
 Τεχνικά έξοδα που δε ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για
ασφάλιση του εξοπλισμού και αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών
αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών,
μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού
εξοπλισμού κλπ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η ακόλουθη:
16/06/2015 και ώρα 15:00.

Παρακαλούμε, όσο ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο
τηλέφωνο 26810-24424 (Παπαβασιλείου 6, Τρίγωνο Άρτας).

