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Πολιτισμός & Περιβάλλον “εν Πλώ”
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ IΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
(Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. 508/2014
Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 της ΠΕ
Νήσων Αττικής το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις
παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:
•

αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε
ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που κατοικούν μόνιμα στην
περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ
508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία,

•

μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

να υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν για την αύξηση της
Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής, του προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών &
διακλαδικών οργανώσεων του τομέα Αλιείας.
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Περιοχή εφαρμογής αποτελεί η Περιοχή Παρέμβασης του Δικτύου Νήσων Αττικής, δηλ. οι Δήμοι Αίγινας,
Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Πόρου, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων – Αντικυθήρων.
Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού Δημόσιας δαπάνης ύψους 1.410.000,00€
αφορά «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
και πιο συγκεκριμένα:
ΑΡΘΡΟ

Καν. (ΕΕ)
508/2014
32

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών
συνθηκών για τους αλιείς.

41.1

Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής
ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των
αλιευτικών σκαφών

42

Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη
χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

48.1
48.1 ια

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

63

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

63

Υποστήριξη δράσεων εστίασης και εμπορίου στην αλιευτική περιοχή και περιοχή
υδατοκαλλιέργειας

68

Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

69

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των
επιλέξιμων δαπανών.
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Οι Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης, δύναται να λάβουν ένταση ενίσχυσης ως εξής:
1. δράσεις παράκτιας αλιείας με ποσοστό ενίσχυσης 80%
2. δράσεις για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ποσοστό ενίσχυσης έως 50% τηρώντας τον κανονισμό
de minimis κατά τον οποίο η ενίσχυση δε μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 € Δημόσια Δαπάνη σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης.
3. τα παραπάνω ποσοστά δεν ισχύουν για τα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, Κύθηρα-Αντικύθηρα τα οποία
λαμβάνουν ποσοστό ενίσχυσης έως 85%
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να ενισχυθούν Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον ή έχουν
συλλογικό δικαιούχο ή έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και παρέχουν δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα
της πράξης.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους μέσω του
Πληροφοριακού

Συστήματος

http://www.ependyseis.gr
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Χρηματοδότησης.
Η Πρόσκληση θα ενεργοποιηθεί στο προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά
με τις ενδεικτικές δράσεις, του όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια
αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών, τα ποσοστά ενίσχυσης καθώς και τη διαδικασία υποβολής.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την πρόσκληση με επικοινωνία στα γραφεία του
Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον Πειραιά, στο τηλ. 2104120002, κα Τζανετή Ευαγγελία,
κα Καλαθά Χριστίνα και στο e-mail: info@atticalag.gr, από την ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής (www.atticalag.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 20142020 (www.alieia.gr).

