Δράση 311-3 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

Γνωρίστε τη Δράση

1. Περιγραφή της Δράσης

Η ΟΤΔ μέσω της δράσης προωθεί :

1. τη δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων με ή χωρίς υποδομή
διανυκ
ασκείται ενδεικτικά η γεωργική/κτηνοτροφική δραστηριότητα και θα παρά
τυροκομικά και άλλα προϊόντα ( τα οποία θα προσφέρονται στους επισκέπτες τ

2. τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των
υποδομών.

παρεχομένων υπηρ

Η δημιουργία επισκέψιμων
αγροκτημάτων στην LEADER+, λειτούργ
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προσελκύοντας
κατοίκους των αστικών περιοχών της Κρήτης. Τα
αγροκτήματα λόγω του
λειτουργιών τους δρουν και ως χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. μουσ

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε Η δράση αφορά όλη της περιοχή εφαρμογής του
σχέση με τους στόχους και τη
στρατηγική του τοπικού
προγράμματος

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

300.000 ή 600.000 €
διανυκτέρευσης.

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50%

6. Άλλες προϋποθέσεις

προγράμματος.

και έως 40 κλίνες

εφόσον η επένδυση περιλαμβ

επί του συνολικού κόστους της επένδυσης
Στα επισκέψιμα αγροκτήματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση δεν μπορεί
20 στρεμμάτων

Οι επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκα
υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ΚΥΑ
670/Β/10-4-2009) των
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

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
δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.

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.

9.
Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής το
περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά μεταποίηση
προϊόντων του παραρτ
ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπομέτρο 123 και σε ποσοστό μέχρι 30% του συν

10.

Δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος.

11.
Δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και
ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς,
συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρε
εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

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

2.

Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.
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 στην επένδυση
υπ
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και
διατηρητέα. Για αυτά είν
επισκευή παλαιού
εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικο
επενδυτικού 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.

8. Νομική Βάση

Τίτλος και κωδικός δράσης:
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Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

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

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

