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Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται
β) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών
ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και
η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής
κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη
παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά
διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων
κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό
και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
πρόγραμμα της περιοχής.
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Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:
• των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
• που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
• που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό
Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
• οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και των οποίων οι αιτήσεις
συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα Ι υπεύθυνης δήλωσης),
• οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 «ήσσονος
σημασίας» όταν γίνεται χρήση του κανονισμού αυτού (de minimis) (Υπόδειγμα ΙΙ
υπεύθυνης δήλωσης), (vi) για τους οποίους δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης
παράνομης κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της
Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)
υδατοκαλλιέργειας. Επενδύσεις που αφορούν

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
Φυσικά και νομικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται
ή
θα
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή
παρέμβασης
για
ίδρυση
ή
εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων

Ηλεκτρονική Υποβολή:
10/11/2021 - 24/01/2022
Προϋπολογισμός Δράσης:
1.274.856€
Διάρκεια Υλοποίησης:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων
επενδύσεων για όλες τις δράσεις ανέρχεται σε 50.000€, ενώ
ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων
επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να ανέλθει μέχρι
400.000€.
Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο
συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 100.000€. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι
πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών
ή σε επενδύσεις.
Η ενίσχυση για τις δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται βάσει του Καν. (ΕΕ)
1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο ανώτατο ποσό
ενίσχυσης των 200.000€ Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία
επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια
ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
200.000€ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών
ετών.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των
δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των
Τοπικών Προγραμμάτων.

Ποσό Επιδότησης:
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των
ενισχυόμενων επενδύσεων ανέρχεται
σε 50.000€, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός
των ενισχυόμενων επενδύσεων μπορεί να
ανέλθει μέχρι 400.000 €. Για πράξεις οι οποίες
αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός
προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 100.000 €.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις πράξεις που εμπίπτουν στον
Καν.1407/2013 ως έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών
Προγραμμάτων, ήτοι η 21η.12.2016.
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Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης σύμφωνα με την τοπική στρατηγική, θα ενισχυθούν:
1. Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων εστίασης (με δικαιούχους αλιείς)
2. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και
το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους αλιείς)
3. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους αλιείς)
4. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο
περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους μη αλιείς)
5. Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (με δικαιούχους μη αλιείς)
6. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους μη αλιείς)
7. Χώροι εστίασης και αναψυχής (με δικαιούχους μη αλιείς)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ;
Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και
υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο
εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας
φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη.
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