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Αργοσαρωνικός & Κύθηρα – Αντικύθηρα
Πόλος φυσικών, πολιτιστικών & παραγωγικών
πόρων.
•
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•
•

Το παρόν διατίθεται δωρεάν

Νησιωτικότητα.
Γειτνίαση με την Αττική.
Τουρισμός.
Ναυτική ιστορία.

Λέξεις κλειδιά οικονομικών σχέσεων με την
αλιεία, τη θάλασσα & την υδατοκαλλιέργεια.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ CLLD/LEADER 2014 – 2020
4.2.1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας

Επιχειρήσεις στην
επεξεργασία και
εμπορία των
αλιευτικών προϊόντων
με σκοπό την
δημιουργία
προστιθέμενης αξίας
στα προϊόντα αλιείας
& υδατοκαλλιέργειας

Η δράση αφορά στην ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη επιχειρήσεων, (μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις), με σκοπό την επεξεργασία, παραγωγή, εμπόριο αλιευτικών
προϊόντων, ή/ και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα οι επενδύσεις θα πρέπει να
στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής στα
προϊόντα αλιείας, υδατοκαλλιέργειας με δράσεις επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας των
προϊόντων αλιείας και θάλασσας.
Επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε όλο το φάσμα της αλιευτικής αλυσίδας.
Αφορά επίσης σε υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας της εφοδιαστικής
αλυσίδας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που περιλαμβάνεται στην παραγωγική διαδικασία των
παρακάτω σταδίων:
Τεχνολογική υποστήριξη για διαχείριση των τοπικών αλιευτικών και θαλάσσιων πόρων
Παραλαβή προϊόντος από το σημείο διάθεσης του αλιέα/ παραγωγού/ υδατοκαλλιεργητή
Προετοιμασία και παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας
Διανομή Εφοδιασμός Πωλήσεις
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος, που δύναται να υλοποιήσουν επένδυση
Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στις αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης, έως 80% για
δράσεις παράκτιας αλιείας και 85% για τα Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (Κύθηρα –
Αντικύθηρα)
Περιοχή παρέμβασης : το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
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Η δράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ ανάπτυξη επιχειρήσεων, με επενδύσεις εντός
και εκτός αλιευτικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία και
αναδεικνύουν στοιχεία της περιοχής αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και θάλασσας. Στόχος είναι η
δημιουργία πρόσθετων εισοδηματικών εισροών, προσέλκυση νέων, υιοθέτηση νέων
πρακτικών και προώθηση της καινοτομίας. Έτσι μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

Υποστήριξη δράσεων
εστίασης και εμπορίου
στην αλιευτική
περιοχή και περιοχή
υδατοκαλλιέργειας

Υποδομές της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της θαλάσσιας περιήγησης και
τουριστικής δραστηριότητας π.χ. ήπιες δραστηριότητες μέσα στη θάλασσα, θαλάσσια σπορ,
εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών
σκαφών, σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting)
και παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων,
μικρές βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες.
Υποδομές αναψυχής και λοιπές κατηγορίες, θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες
(καταδυτικός τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, πολιτιστικές διαδρομές θαλάσσια σπορ, ημερήσιες
κρουαζιέρες).
Υποδομές εστίασης με άξονα τη γαστρονομία και κεντρικό θέμα το ψάρι, π.χ.
ψαροταβέρνες με στόχο την ανάδειξη της γαστρονομίας και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
Εκσυγχρονισμοί, αναβαθμίσεις σκαφών μεταφορικών μέσων (π.χ. θαλάσσια ταξί).
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στις αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης, 80% των επιλέξιμων
δαπανών για δράσεις παράκτιας αλιείας. Εξαιρούνται τα Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (Κύθηρα
– Αντικύθηρα), όπου η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 85%.
Περιοχή παρέμβασης : Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

