Δράση L123α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Γνωρίστε τη Δράση...

Μέσω αυτής της δράσης ενισχύονται οι κλάδοι
401/10-3-2010 .

που αναφέρονται στο

πα

1. Περιγραφή της Δράσης

Στο τοπικό πρόγραμμα όμως δίνεται προτεραιότητα, στις παρακάτω ενέργ

δημιουργία τυροκομείων σε ορεινές περιοχές όπου υπάρχει επάρκεια γάλακ
ενίσχυση για την μετεγκατάσταση τυροκομείων που βρίσκονται μέσα σ
δημιουργία και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων τυποποίησης και επεξερ
ίδρυση ελαιουργείων για επεξεργασία βιολογικής α’ ύλης
ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων ελαιολάδου, ονομασίας πρ
ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων τυποποίησης και συσκευασία

ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιά
καταναλωτή
ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίη
(π.χ. λάβδανος)

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε
σχέση με τους στόχους και τη
στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση αφορά όλη την

3.

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δύνανται να υλοπο
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επι
απασχολούμενους και τζίρο ή ισολογισμό μέχρι 2 εκ. €) ,
που πληρούν,
επένδυσης, τις ελάχιστες
προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την
των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Δικαιούχοι

4. Μέγιστο ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι 500.000 €

περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50%

επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

¨
Ενισχύονται επενδύσεις που
αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχ

¨
Η ενίσχυση παρέχεται σε
περιπτώσεις όπου τόσο οι πρώτες ύλες
επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτημα Ι
που ενισχύονται αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 401/10-3-2010 )

¨
Δεν παρέχεται στήριξη στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τ
εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίες.

Από τη δράση αποκλείεται η ενίσχυση :

Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχοντ
Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή
υπ
και των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και του μελιού
Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου
Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

·

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

Επενδύσεων οι οποίες έχουν

ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή του

α) Επιλέξιμες δαπάνες:

1.

?????????? ????????????? ?????.

2.

????????? ? ???????? ????????.

3.

????????? ??? ??????????? ???? ????????????? ??????????

4.

????????????? ?????????? ?????????? ??? ?? ?????????? ????? ????

??????????????????? ??? ??? ?????????? ???????????? ??? ??? ??????????

?? ????? ??? ????????? ?????????.

??? ??????????? ??? ????? ??? ?????????? ?? ?????????? ??? ???????.

5.

????? ??????????? ???????? – ??????????? ??????, ????????? ??? ??

6.

?????? ?????, ???? ??????? ????????? ??? ?????????, ??????

7.

??????? ??? ??? ?????? ??? ??????? ???????-????????????

8.

????? fax, ??????????? ?????????????, ??????? ???????? ???

9.

?????????

???????? ??? ???????? ???? ?? ???? ??????????? – ???????????, ????? ???

??????? ??????? ?????? ???????, ??????? ??? ??????? ????????????,

?????????? ??????????? ????????? ??? ????????? ???????

??????? ??? ?? ?????????? ????????????? ??????? (????????) ???

(??????????????????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ??? ??????????),

?????????? ??? ??????? ?? ??????????? ???????? ??????????, ???????

?) ?? ?????????? ???????:

????? ?????????.

2.

????? ? ???????? ????????? ?????????????, ?????????? ?? ?????????

3.

????????? ???? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ???????? ??? ??????

4.

???????????????? ????? ??? ????? ?????? ????? ??? ??????????????

5.

????????? ???????? (???????????, video, ?.??.).

??? ?????? ? ??????????? ??? ??? ?????? ??????????? ????? ????.

(?.?. ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????, ?.??.).

???????????? ??? ?????????? ??? ?????????.

?????????, ???????? ?????????? ?????????????, ?????? ?????? ??? ??

????? ?????? ??? ??????? ??? ????????????? ??? ???? ??????????? ??

???????????????? ??? ???????????? ??????????? ??? ?????????? ?????????

????????? ??????? ??? ????????????? ????? ??? ????? ??? €50.000.

1.

????? ??????????? ???????? ??????? ???? ??? ?? ????? ??? ???????.

??? ?????????????.

?????????? ??? ??????? ??? ????????? (??????????, ???

???????????????, ??? ?? ??????? ?????? ??????, ???????????

6.

????? ???????? ?? ????? ????? ??? ??????? ??? ????????? ????

??????????? ???? ??????????? ?????????.

7.

?????? ?????????? ???????? (?????????????, ??????????, ??????

8.

????? ?????? ??????????? ?? ???????? ????????? ??? ?????.

9.

?? ??????? ?????????? ??????????????????? ??? ??????????????

?.??.) ????? ??? ???????????? ??? ?????? 8 ??? ?????????? (?) ???????.

???????????? ???? ?????? ?? ????? ??? ??????????.

10.

?????????? ?????????? ????? ??? ???????????? ??? ?????? 7 ???

?????????? (?) ???????.

11.

?????????????? ??? ? ????? ????????? ??? ???????, ?? ??????? ???

12.

???????????? ??? ??????????? ??? ???? ??????????? ?? ??????? ???

13.

? ????? ????????????? ????? (?.?.?.) ????? ??? ??? ??????????? ???

????????? ??? ???????????? ??? ??? ???????, ????? ??? ?? ?????????????

??????? ????? ?????????? ??? ???????? ?? ???????????, ??? ? ???????? ???

????????????? ?????????? ??? ????? ????????? ??????.

??????????????, ???????????? ?.??.

????????? ??? ????? 71, ???. 3(?) ??? ???(??) 1698/2005, ????

????????????? ??? ??????.

14.

???? ?????????? ????????? ????????????? ??? ?????????????

??????????.

15.

????? ??????????????? ??????????? ??? ??????????.

16.

???????? ???????? (???????????????, ??????, ?.??.) ????? ??? ????

17.

???? ????????? ????? ??? ????? ??? ????????? ???????????? ???

??????? ????? ??? ???????? ????????? ??? ??? ??????????? ??? ???????.

18.

??????? ??????????, ??????????????????? ??? ???????????? ???

?????????? ?????????, ????????? ??? ?? ????????? ??? ????????? ???,

???????????.

????? ?? ???? ?????????????? ?????? ??? ?? ???????? ???????????? ??? ???

????????? ??? ????????? ??? ?? ???????? ?? ??? ?????????? ???.

8. Νομική Βάση

19.

?????? ????? ??? ??? 10% ??? ??? ??????? ??? ?????????? ???????.

20.

??????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ????????????? ?? ?????? ????

21.

??????? ??? ??????? ??? ???? ?????????????.

22.

??????? ??? ??? ????????? ??? ??????? ????? ?? ???????????

??????? ??????????? ???? ???????? ??? ??? ??? ????????? ?????????.

??????????????? ??? ?????? ?????????? ??? ????????? ??? ???????

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

?????????? ? ????? ????? ??? ??? ????.

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

L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

