ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κωδικός
∆ράσης

Υποµέτρο

Τίτλος
∆ράσης

Κωδικός
Υπο∆ράσης

ΠΑΑ

Τίτλος ∆ράσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

19.2.3.1

6.4

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, µικρής δυναµικότητας
υποδοµών διανυκτέρευσης

Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε τουριστικά
καταλύµατα,
Ίδρυση ξενοδοχείων κλασσικού τύπου και τύπου επιπλωµένων
διαµερισµάτων, Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις Γ' τάξης και
άνω, Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες, κλπ.)
Προσοχη κριτηρια κλινων κλπ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

19.2.3.2

6.4

Εσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας
υποδοµών διανυκτέρευσης

Εκσυγχρονισµός τουριστικών καταλυµάτων

∆ικαιουχοι ειτε εντός γεωργικού
τοµέα είτε εκτός

Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί
επισκέψιµων αγροκτηµάτων (καινοτοµια)

Αγροτουρισµός (υπηρεσίες υποδοχής, φιλοξενείας και εστίασης σε
χώρους λειτουργικά ενοποιηµένους αγροτικές εκµεταλλεύσεις)
Αγρόκτηµα (ο λειτουργικά ενοποιηµένος χώρος του εγγεγραµµένου στο
ΜΑΑΕ µε αυτοτέλεια αυτοτέλεια γηπέδου/οικοπέδου
Παροχή είτε :
Εστίαση µε βάση καλαθι Αγροτικών Προιόντων Ηπείρου ή και
προιόντων οικοτεχνίας είτε
χρήση καταλύµατος < 40 κλίνες

∆ικαιούχοι εντός ΜΑΑΕ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων
εστίασης και αναψυχής (καινοτοµια)

Χώροι εστίασης και αναψυχής και συγκεκριµένα η διαµόρφωση ταυτότητας στο
τουριστικό προϊόν της περιοχής µε την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, της αισθητικής
σε επίπεδο επίπλωσης, της παραδοσιακής γαστρονοµίας, κλπ
∆ικαιουχοι ειτε εντός γεωργικού
Στην εστίαση κατά το δυνατόν χρήση προιόντων καλαθι Αγροτικών
τοµέα είτε εκτός
Προιόντων Ηπείρου ή και προιόντων οικοτεχνίας - παραδοσιακά προιόντα
κλπ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

19.2.3.3

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

19.2.3.4

19.2.3

19.2

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

6.4

6.4

Ανάπτυξη
επιχειρήσεω
ν

19.2.3.5

6.4

Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
(καινοτοµια)

Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας εντός της Βιοµηχανίας εµπειρίας στα πλαίσια
του τουρισµού υπαίθρου (αρθρ 27 Ν. 4276/14). Ειδικότερα αφορά επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του οικοτουρισµού ( το κύριο κίνητρο του
ταξιδιού είναι η επιθυµία του ταξιδιώτη να δει οικοσυστήµατα στο φυσικό
τους περιβάλλον, τόσο στην πανίδα και στη χλωρίδα όσο και στους
αυτόχθονες κατοίκους. ) Αναλυτικότερα :
Οικολογικός τουρισµός (παρατήρηση πτηνών, φωτογράφηση φύσης, ερµηνεία
περιβάλλοντος, εγκατάσταση επιστηµονικών εξοπλισµών για τους ερευνητές,
διαδροµές οικολογικού ενδιαφέροντος)
Αθλοπαιδιές (υπαίθριο σκάκι, τοξοβολία),
∆ραστηριότητες βουνού (ποδηλασία, ιππασία, διαβίωση στη φύση),
Θρησκευτικός τουρισµός
Αρχιτεκτονικός Τουρισµός κ. ά.

∆ικαιουχοι ειτε εντός γεωργικού
τοµέα είτε εκτός
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Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

19.2.3.6

6.4

Μονάδες κατασκευής παραδοσιακών επίπλων, βυζαντινής τέχνης,
κηροπλαστικής, υφαντουργίας κλπ.
Επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών,
αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης,
Επιχειρήσεις επισκευής υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών,
Ίδρυση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή επιχειρήσεις καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δηµιουργίας και ερµηνείας,
τοµέα της οικονοµίας εκτός του τουριστικού
Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αιθουσών θεαµάτων και συναφών
κλάδου (καινοτοµια)
δραστηριοτήτων,
Επιχειρήσεις υπαίθριων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και πάρκων αναψυχής,
Επιχειρήσεις για πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και
γούνινων προϊόντων,
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κοµµωτήρια, κουρεία και επιχειρήσεις
σχετικές µε τη φυσική ευεξία) κλπ.

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

19.2.3.7

6.4

Επέκταση/Εκσυγχρονισµός επενδύσεων του
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας
εκτός του τουριστικού κλάδου (καινοτοµια)

Αντίστοιχα µε Υπο- δράση 19.2.3.6

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

19.2.3.8

6.4

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί
επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α'
µεταποίηση

Παραδοσιακή ζαχαροπλαστική -αρτοσκευάσµατα - ζυµαρικά,
Παραδοσιακά ηδύποτα, άλλα είδη διατροφής που παρουσιάζουν ιδιαίτερα
τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές
δραστηριότητες

