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

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Η

1.

2.

3.

δράση αφορά τις παρακάτω ενέργειες :

Την ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής

Τον

εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υφιστάμενων χώρων εστίασης κ

Τη δημιουργία / εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων

Αναλυτικά

Α) Για τις ενέργειες 1 &

2.

Στην περιοχή, όπως
άλλωστε και σε όλη την Κρήτη, η διατροφή μπορεί να
τουριστικό πόρο (λόγω της διεθνούς αναγνώρισης των ευεργετημάτων της κ
κατεύθυνση αυτή η ΟΤΔ έχει υλοποιήσει δύο σημαντικές ενέργειες.

Η πρώτη αφορά την
προώθηση της δημιουργίας πιλοτικών χώρων εστ
«ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ». Η ιδιαιτερότητα τους είναι ότι έχουν ομοειδή σχετ
ενιαίο menu με εδέσματα της κρητικής διατροφής. Στο πλαίσιο της LEADER
τέτοιοι χώροι. Τα αποτελέσματα από την λειτουργία τους αν και δεν ήταν σε
προσδοκώμενα, οδηγούν στην αναγκαιότητα για
την συνέχιση της πρ
πρόγραμμα με την δημιουργία
ή προσαρμογή όσο των δυνατόν περισσότε
χώρους με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣ

Η δεύτερη ενέργεια αφορά
την δημιουργία του τοπικού σύμφωνου ποιό
ΚΡΗΤΗ», σε
συνεργασία με το δίκτυο «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Α.Ε
προσαρμογής στις προδιαγραφές του συμφώνου ποιότητας γίνεται με την
χ
σήματος. Ήδη το σήμα το έχουν πάρει 15 περίπου επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις υφιστάμενες υποδομές σε χώρους εστίασης στην περιοχή υπάρ
ικανοποιητικός αριθμός. Για αυτό το λόγο η προτεραιότητα της ΟΤΔ είναι ο ε
υφιστάμενων χώρων εστίασης και αναψυχής.

Η ίδρυση νέων χώρων
εστίασης θα γίνει με μόνο σε περιπτώσεις που κριθ
ειδικών συνθηκών (έλλειψη στην ευρύτερη περιοχή που θα γίνουν, καινοτομικ
θα αφορούν τους πιλοτικούς χώρους «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ».

Β) για την ενέργεια 3

Η ΟΤΔ δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτήν την ενέργεια γιατί με επενδύσεις χαμ
να επιτευχθούν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Στην περιοχή και ιδιαίτερα στους οικιστικούς τουριστικούς πόλους
καφενείων, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ανακαινισθεί.

υπάρχει

Τα παραδοσιακά καφενεία ανέκαθεν αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελ
από τα βασικότερα σημεία συνάθροισης του τοπικού πληθυσμού όχι μόνο για
αλλά και για τη συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν
τις τοπικές κοιν
δράσης θέλοντας να συμβάλλει στη
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμεν
στην αισθητική τους βελτίωση, θα συντάξει τις ανάλογες προδιαγραφές οι οπ
θα συμβάλλουν στην αποφυγή τυχόν παρερμηνειών ως προς τον όρο «παραδο

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε Από τη δράση, ως προς τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των χώρων
σχέση τους στόχους και τη
εξαιρούνται
στρατηγική του τοπικού
προγράμματος
το Δημοτικό Διαμέρισμα Πανόρμου και

ο οικισμός Μπαλί

του Δ.Δ. Μελιδονίου του Δήμου Γεροποτάμου.

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση εφόσον οι προτεινόμενε
δημιουργία πιλοτικών χώρων εστίασης «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ – ΓΕΥΣΕΙΣ».

Η εξαίρεση ισχύει για

τους παρακάτω λόγους :

1.
Στόχος της ΟΤΔ όπως περιγράφηκε και στην πρόταση της, είναι η αν
αγροτουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση υποδομών στην
ορεινή – ημιο
ενέργειες αξιοποίησης της καλοκαιρινής επισκεψιμότητας της παραλιακής ζώ

2.
Οι
παραπάνω περιοχές έχουν ανεπτυγμένη τουριστική δραστ
ικανοποιητικό αριθμό χώρων εστίασης για να καλύψουν τις ανάγκες που προκ

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων η δράση περιλαμ
εφαρμογής του προγράμματος με προτεραιότητα στους
οικιστικούς και
πόλους όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω :

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι :

Δ.Δ. Ανωγείων
Δ.Δ. Αξού
Δ.Δ. Μαργαριτών
Δ.Δ. Μελιδονίου
Δ.Δ. Ζαρού
Δ.Δ. Βώρων

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι :

Δ.Δ. Επισκοπής
Δ.Δ. Γαράζου
Δ.Δ. Κρουσώνα
Δ.Δ. Φουρφουρά
Δ.Δ. Αμαρίου

Δ.Δ. Μαράθου

·

Δ.Δ Γέργερης

3. Δικαιούχοι

Μέλη του αγροτικού
νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασ
γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν
αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή τη
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

4. Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι 300.000 € .

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50%

6. Άλλες προϋποθέσεις

Σε ότι αφορά τους πιλοτικούς χώρους εστίασης, από την ΟΤΔ στο πλαίσιο τη
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο που είχε προκύψει
εμπειρογνωμοσύνη για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER P

επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

Σε ότι αφορά τα
παραδοσιακά καφενεία οι παρεμβάσεις θα γίνου
προδιαγραφών τις οποίες θα συντάξει η ΟΤΔ.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.
Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικώ
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

2.
Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συ
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.

3.
Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανο
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνοντα

και εγκατάστασης.

4.

Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της

5.
Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρ
μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότ

6.
Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχαν
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική
άδεια
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Ο
μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

7.
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλ
του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.

8.
Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστ
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες
που κα
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς
πιστοποίησης για την α
συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.
Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσ
κ.λπ.).

2.

3.

Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομι

δικαιούχου.

4.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανα
ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθ

5.
Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εκτός αν η επένδυση αφορά κ
χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και
διατηρητέα. Για αυτά είναι επιλέξι
παλαιού
εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισ
σχεδίου.

6.

Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά

7.

Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές

προσωπ

8.
Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.

επιχειρή

9.

τ

Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

10. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή
επιλέξιμων δαπάνες.

α

11.
Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμο

12.

Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

8. Νομική Βάση
L311-2 ????????, ??????????, ?????????????? ????? ???????? ??? ????????

Άρθρα 61, 62, 63(α) και
Καν(ΕΚ) 1974/2006

64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5

