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ΜΕΤΡΟ 311
«ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

Το Μέτρο 311 αποσκοπεί στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και
απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη
δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση
εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Στο μέτρο εντάσσονται:
1. Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών

σύμφωνα με τον Νόμο υπ. αριθ. 3874 (ΦΕΚ 151/Α/2010) Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων .

2. Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών».

Ποσοστό Ενίσχυσης
Για τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις του παρόντος μέτρου, εκτός αυτών του γεωργικού τομέα
(εκτός των προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης), που υλοποιούνται στις περιοχές
εφαρμογής του Άξονα 3 από πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό ενίσχυσης στη γεωγραφική
ενότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 60%.

Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί) το  συνολικό κόστος ανά
επένδυση θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € (πλέον ΦΠΑ) και με δυναμικότητα έως 40 κλίνες. Το
συνολικό κόστος ανά επένδυση για τις υπόλοιπες δράσεις του μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € (πλέον ΦΠΑ).

Επιλέξιμες Δράσεις-Δαπάνες
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής
υποδομής, στον τομέα των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους
όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα του Οδηγού Εφαρμογής του Μέτρου, καθώς και στον
τομέα βελτίωσης της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Στο Μέτρο 311 δεν περιλαμβάνονται ενέργειες μεταποίησης/εμπορίας γεωργικών προϊόντων του
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

Οι επενδύσεις που ενισχύονται καθώς και οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για την
χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου, αναφέρονται αναλυτικά στον οικείο
Οδηγό Εφαρμογής.

ΜΕΤΡΟ 312
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το Μέτρο 312 αποσκοπεί στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε
νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού καθώς και στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης
εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη



συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Στο Μέτρο εντάσσονται:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών
παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων
σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που
αναλυτικά περιγράφονται στον σχετικό Πίνακα του Οδηγού Εφαρμογής του Μέτρου.

Για την κατηγορία ενέργειας «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των
κλάδων της τοπικής οικονομίας» απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από τον
δικαιούχο φορέα της πρότασης, της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου
από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές παρέμβασης του μέτρου
στην ίδια περιφέρεια.

Ποσοστό Ενίσχυσης
Για τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις του παρόντος μέτρου, εκτός αυτών του γεωργικού τομέα
(εκτός των προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης), που υλοποιούνται στις περιοχές
εφαρμογής του Άξονα 3 από πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό ενίσχυσης στη γεωγραφική
ενότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 60%.

Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 € (πλέον ΦΠΑ).
Στην κατηγορία ενέργειας που αφορά στη «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται
επενδύσεις για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το
επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ(πλέον ΦΠΑ).

Επιλέξιμες Δράσεις-Δαπάνες
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους
όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα του Οδηγού Εφαρμογής του Μέτρου, βελτίωση υποδομής
επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας.

Οι επενδύσεις που ενισχύονται καθώς και οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για την
χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου, αναφέρονται αναλυτικά στον οικείο
Οδηγό Εφαρμογής.

ΜΕΤΡΟ 313
«ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

Το Μέτρο 313 αποσκοπεί στην βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή
παρέμβασης, στην ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης, στην αύξηση της
επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου και στην προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.



Στο Μέτρο εντάσσονται:
 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που αναλυτικά
περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και αφορούν τουριστικές δραστηριότητες.

Δικαιούχοι του Μέτρου 313 είναι:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών
παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ποσοστό Ενίσχυσης
Για τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις του παρόντος μέτρου, εκτός αυτών του γεωργικού τομέα
(εκτός των προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης), που υλοποιούνται στις περιοχές
εφαρμογής του Άξονα 3 από πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό ενίσχυσης στη γεωγραφική
ενότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 60%.
Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στα 600.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και έως
40 κλίνες για τις προτάσεις που περιλαμβάνουν υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις,
εκσυγχρονισμοί), ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) το
συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 Ευρώ(πλέον ΦΠΑ) .

Επιλέξιμες Δράσεις-Δαπάνες
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής
υποδομής.

Οι επενδύσεις που ενισχύονται καθώς και οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για την
χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου, αναφέρονται αναλυτικά στον οικείο
Οδηγό Εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οι αιτήσεις ενίσχυσης-φάκελοι υποψηφιότητας, που περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία,
ο Οδηγός Εφαρμογής των Μέτρων 311, 312 και 313, η με αριθμ. 4424/721/2.6.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ
772/Β/3.6.2010) των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3, η με αριθμ. 5360/02/07/2010 ΥΑ
Λεπτομερειών Εφαρμογής, καθώς και οι υπ΄ αριθ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) &
3427/9.6.2010 (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010) ΚΥΑ «προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και
κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται
σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως ισχύουν
κάθε φορά, είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού Τομέα
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφ. Αθηνών 54-56 και 58 – Αθήνα.

2. Στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
(ΠΑΑ) www.agrotikianaptixi.gr.

3. Στους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007- (Κεντρική Δομή και
Παραρτήματα – Αντένες τους ανά Νομό) της Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή
παρέμβασης

Τόπος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας
Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο



και αντίγραφο), στους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 (Κεντρική
Δομή και Παραρτήματα – Αντένες τους ανά Νομό) της Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή
παρέμβασης.
Οι Διευθύνσεις και τα τηλέφωνα του Υποστηρικτικού Μηχανισμού της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (Κεντρική Δομή και Παραρτήματα – Αντένες τους ανά Νομό)
παρουσιάζονται στον Πίνακα  που ακολουθεί:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/
Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-mail

1 Αναπτυξιακή
Ροδόπης –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ
(ΑΝ. ΡΟ. ΑΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ /
ΑΝΤΕΝΑ
ΝΟΜΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Ν. Πλαστήρα – Κ.
Αντωνιάδη  69100
Κομοτηνή

2531034071/72 2531034073 anro@anro.gr

2 Αναπτυξιακή
Δράμας –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ
(ΑΝ. ΕΔ. ΑΕ)

ΑΝΤΕΝΑ
ΝΟΜΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ

Κωνσταντινουπόλεως 8
66100 Δράμα

2521047610/11 2521047612 aned@otenet.gr

3 Αναπτυξιακή
Καβάλας –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ
(ΑΝ. ΚΑ. ΑΕ)

ΑΝΤΕΝΑ
ΝΟΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Ύδρας 10
65302 Καβάλα

2510620459 2510620429 anka@ankavala.
gr

4 Εταιρεία
Έρευνας και
Ανάπτυξης
Βορείου Έβρου -
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ
(ΕΕΑΒΕ.. ΑΕ)

ΑΝΤΕΝΑ
ΝΟΜΟΥ
ΕΒΡΟΥ

Σωτηρίου Τσερκέζη 20,
68200 Ορεστιάδα

2552027900 2552027757 eeabe@otenet.gr

5 Αναπτυξιακή
Ροδόπης –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ
(ΑΝ. ΡΟ. ΑΕ)

ΑΝΤΕΝΑ
ΝΟΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ

Βασ. Κωνσταντίνου 1
67100 Ξάνθη

2541022533 2541025987 anro@anro.gr

Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των ανωτέρω θεωρούνται ως μηδέποτε
υποβληθείσες.



Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά έως 24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και
αντίγραφο) στους Φορείς Υποδοχής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της
οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Περισσότερα στοιχεία για την διαγωνιστική διαδικασία στις αναλυτικές προκηρύξεις των
Μέτρων και στους αντίστοιχους Οδηγούς Εφαρμογής.


