
 

 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ πρόκειται να προβεί σε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού 

Προγράµµατος «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων.  

 

Για την πλήρη ενηµέρωση των τοπικών φορέων και κάθε ενδιαφερόµενου, η 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου οργανώνει ανοιχτές ενηµερωτικές εκδηλώσεις, 

παρουσίασης των δράσεων της προκήρυξης, των επιχειρήσεων που µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν, των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης των 

επενδυτικών σχεδίων κλπ.   

Η εκδήλωση που αφορά στον ∆ήµο Χερσονήσου θα πραγµατοποιηθεί: 

τη ∆ευτέρα 5/11/2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος Μαλλίων, ώρα 18.30. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ LEADER 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης θα είναι 6.312.238,56€ (µε 

επιχορήγηση 4.123.134,54€). Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων – ΠΑΑ 2007-2013. 

Οι προκηρυσσόµενες δράσεις (για ιδιωτικά και δηµόσια έργα) µε τον αντίστοιχο 

ενδεικτικό προϋπολογισµό, το ποσοστό ενίσχυσης και οι κατηγορίες των υποψήφιων 

επενδυτών είναι: 

α/α ∆ΡΑΣΗ 

Ενδεικτικός 

Συνολικός 

Προϋπ/σµός  

Ποσοστό 

Ενίσχυσης 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

(υποψήφιοι επενδυτές) 

1 
Μεταποίηση – τυποποίηση αγροτικών 

προϊόντων  
1.009.129.14 50% 

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου. 

2 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός καταλυµάτων 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ)  
500.000,00 50% 

3 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων 

οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ) 

200.000,00 50% 

4 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά 

την α' µεταποίηση (αρτοσκευάσµατα, είδη 

ζαχαροπλαστικής, ζυµαρικά κλπ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

200.000,00 50% 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική 

εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 

απασχόληση κατά τη στιγµή της 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 



α/α ∆ΡΑΣΗ 

Ενδεικτικός 

Συνολικός 

Προϋπ/σµός  

Ποσοστό 

Ενίσχυσης 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

(υποψήφιοι επενδυτές) 

ΑΓΡΟΤΕΣ 

5 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 

µονάδων  
1.283.638,54 50% 

6 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί  

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά 

την α' µεταποίηση (αρτοσκευάσµατα, είδη 

ζαχαροπλαστικής, ζυµαρικά κλπ) 

506.032,70 50% 

7 
∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών 

επιχειρήσεων (clusters) 
100.000,00 50% 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των 

αγροτών 

8 

Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων 

τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα 

ενηµέρωσης και πληροφόρησης) 60.000,00 100% 

9 

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων των περιοχών 75.000,00 70% 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και 

άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό 

την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δηµοσίου χαρακτήρα 

10 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. 

γραφεία αγροτικού τουρισµού, εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, 

χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). 

490.377,14 50% 

 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των 

δικαιούχων του υποµέτρου L311 

11 

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, 

εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων,  καθώς και δραστηριοτήτων 
κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ. 

340.000,00 100% 

ΟΤΑ α' βαθµού και τα νοµικά τους 

πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων δηµόσιου 

χαρακτήρα. 

12 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης 

και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - στήριξη 

πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας 

υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών 

οργάνων, στολών κ.λ.π 

88.061,04 75% 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα, και 

άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων δηµόσιου 

χαρακτήρα. 

13 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  960.000,00 100% 

 

 

ΟΤΑ α΄ βαθµού 

14 

Ήπιες παρεµβάσεις στο περιβάλλον όπως 

βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την 

προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. 

200.000,00 100% 

15 

Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη 

µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - 

εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / 

αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

300.000,00 100% 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και 

άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό 

την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, 

δηµόσιου χαρακτήρα. 

Το πρόγραµµα εφαρµόζεται στην ύπαιθρο κυρίως του Νοµού Ηρακλείου, η οποία 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου 

(www.anher.gr).  



 

 

Περισσότερες πληροφορίες, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Αρχάνες), 

Τµήµα LEADER (τηλ.: 2810753320, 2810753301) ή στο www.anher.gr. 

 

 

   

ΠΑΑ  

2007-2013 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 
LEADER 

 


