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ΑΧΑΪΑ Α.Ε.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ 4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2007-2013  

15/1/2015 

Σε συνέχεια προηγούµενης ανακοίνωσής µας σχετικά µε την επικείµενη 4η Προκήρυξη του Τοπικού 

Προγράµµατος LEADER 2007-2013 στην περιοχή της Αχαΐας, ενηµερώνουµε τον τοπικό πληθυσµό και τους 

ενδιαφερόµενους υποψήφιους δικαιούχους ότι το σχέδιο της Προκήρυξης έχει ήδη αποσταλεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ-

Ανταγωνιστικότητα και αναµένεται η σχετική έγκριση.  

Κατόπιν νεότερης απόφασης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Τοπικού Προγράµµατος LEADER 2007-

2013 (Ε.∆.Π. LEADER), η ενδεικτική προκηρυσσόµενη ∆ηµόσια ∆απάνη θα ανέρχεται στο ποσό των 

508.002,10 € και το περιεχόµενο της Προκήρυξης θα αφορά τις ακόλουθες δράσεις: 
 

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ∆ΡΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

∆.∆. (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

METΡΟ 411: Ανταγωνιστικότητα 

Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

L123α 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που δύνανται 
να υλοποιήσουν επενδύσεις σε 
πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά 

την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

400.000,02 200.000,01 50 % 

ΜΕΤΡΟ 413: Ποιότητα ζωής / ∆ιαφοροποίηση 

Υποµέτρο L312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 
µονάδων  

250.000,00 150.000,00 

L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών  

85.000,00 51.000,00 

L312-3 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά 
την α΄ µεταποίηση  

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
εκτός των δικαιούχων του 

υποµέτρου L311, που δύνανται 
να υλοποιήσουν επενδύσεις 
πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

120.000,00 72.000,00 

60 % 

Υποµέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

L313-6  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης 
και αναψυχής  

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
εκτός των δικαιούχων του 

υποµέτρου L311, που δύνανται 
να υλοποιήσουν επενδύσεις 
πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008  

58.336,82 35.002,09 60 % 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 913.336,84 508.002,10  
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Η Ο.Τ.∆. ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. µετά την έγκριση του σχεδίου της Προκήρυξης από την ΕΥΕ 

ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, θα προβεί άµεσα στη δηµοσίευση της περίληψης της πρόσκλησης στον τοπικό 

Τύπο και θα ξεκινήσει η διαδικασία ενηµέρωσης του τοπικού πληθυσµού. Η πρόσκληση και το σύνολο του 

ενηµερωτικού υλικού της 4ης προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

(www.achaiasa.gr)  

Η 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα έχει καταληκτική ηµεροµηνία τουλάχιστον 60 ηµέρες 

από την τελευταία δηµοσίευσή της. 

 

 

Για την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  
Η Γεν. ∆/ντρια & Συντονίστρια LEADER 

 
 
 

Αργυρώ Μ. Τσιµπρή 
 


