
  
 
 

Σεμινάρια σε Εμπλεκόμενοσς Φορείς  

Επαγγελματίες Αλιείς 

 

 

Θέμα: Υπημαηοδόηηζη επενδύζεων επαγγελμαηιών αλιέων (Αειθόπορ Ανάπηςξη Αλιεςηικών Πεπιοσών - 

2
η
 Ππόκληζη Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ) 

  

Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. υρ Ενδιάμεζορ Φοπέαρ Διασείπιζηρ (Ε.Φ.Δ.) ηος 

Ππογπάμμαηορ Αειθόπορ Ανάπηςξη Αλιεςηικών Πεπιοσών ηος Άξονα 4 ηος Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 καλεί ηοςρ 

ενδιαθεπόμενοςρ επενδςηέρ να ςποβάλλοςν πποηάζειρ για σπημαηοδόηηζη επενδςηικών ζσεδίων. 

 

Η πεπιοσή εθαπμογήρ ηηρ ππόζκληζηρ, πεπιλαμβάνει ηα νηζιά: Αμοπγόρ, Ανάθη, Ανηίπαπορ, Δονούζα, 

Ηπακλειά, Θηπαζιά, Κίμυλορ, Κοςθονήζι, Κύθνορ, Πάπορ, Σίκινορ, Σσοινούζζα, Σύπορ (μόνο η Δ.Κ. 

Επμοςπόλευρ και η Δ.Κ. Μάννα), Φολέγανδπορ. 

 

Αθοπά ηοςρ αλιείρ: Η Καηηγοπία Ππάξευν 4.1.1.1 (Ιδιυηικέρ Επενδύζειρ Εκζςγσπονιζμού Ή Ίδπςζη Νέυν Πολύ 

Μικπών Επισειπήζευν Σύμθυνα Με Την Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε Επιλεγμένοςρ Τομείρ, Πος Υλοποιούνηαι Από Αλιείρ, 

Με Σηόσο Τη Διαθοποποίηζη Τυν Οικονομικών Δπαζηηπιοηήηυν Τοςρ). 

Η Καηηγοπία Ππάξευν 4.1.1.1 πεπιλαμβάνει ηιρ παπακάηυ Ομάδερ Ππάξευν:  

4.1.1.1.1 Επισειπήζειρ πος ζςνδέονηαι με ηην ανάπηςξη δπαζηηπιοηήηυν πος έσοςν ζσέζη με ηην αλιεία και ηο 

θαλάζζιο πεπιβάλλον υρ άθλημα ή τςσαγυγία 

4.1.1.1.2 Επισειπήζειρ παποσήρ ςπηπεζιών για ηην εξςπηπέηηζη δπαζηηπιοηήηυν ειδικών μοπθών ηοςπιζμού 

(εκηόρ ηυν δπαζηηπιοηήηυν ηος θαλάζζιος ηοςπιζμού) 

4.1.1.1.3 Επισειπήζειρ παποσήρ ςπηπεζιών, όπυρ ενδεικηικά, επισειπήζειρ πος ζςνδέονηαι με ηην ζςνηήπηζη 

και επιζκεςή αλιεςηικών ζκαθών, μησανών και γενικόηεπα εξοπλιζμού αλιείαρ, ηην επιζκεςή ειδών αηομικήρ 

και οικιακήρ σπήζηρ, ηιρ ςπηπεζίερ ηποθοδοζίαρ, ηιρ ςπηπεζίερ θυηογπαθικών ηεσνών καθώρ και ηην παποσή 

πποζυπικών ςπηπεζιών όπυρ αςηέρ πος ζςνδέονηαι με ηη θύλαξη και απαζσόληζη παιδιών, ηη λειηοςπγία 

κοςπείυν,κομμυηηπίυν καθώρ και εμποπικέρ επισειπήζειρ, ζςμπεπιλαμβανόμενος και ηος λιανικού εμποπίος 

4.1.1.1.4 Επισειπήζειρ ίδπςζηρ και εκζςγσπονιζμού μικπήρ δςναμικόηηηαρ ςποδομών διανςκηέπεςζηρ, 

δςναμικόηηηαρ μέσπι 40 κλινών ανά καηάλςμα 

4.1.1.1.5 Ίδπςζη και εκζςγσπονιζμόρ επισειπήζευν εζηίαζηρ και ανατςσήρ 

4.1.1.1.6 Επισειπήζειρ δπαζηηπιοηήηυν οικοηεσνίαρ - σειποηεσνίαρ ή βιοηεσνίαρ για ηην παπαγυγή ειδών 

παπαδοζιακήρ ηέσνηρ και λοιπέρ βιοηεσνικέρ δπαζηηπιόηηηερ εκηόρ ηος ηομέα ηηρ αλιείαρ 

4.1.1.1.7 Επισειπήζειρ παπαγυγήρ ειδών διαηποθήρ μεηά ηην α΄ μεηαποίηζη 

 

Υπημαηοδοηικά ζηοισεία Καηηγοπίαρ Ππάξεων 4.1.1.1: 

Ενδεικηικό Σςνολικό Κόζηορ: 1.395.691,75 € 

Δημόζια Δαπάνη: 837.415,05 €  

Ενδεικηική Ίδια Σςμμεηοσή: 558.276,70 €  

Μέγιζηο Ποζοζηό Ενίζσςζηρ: 60% 

Ο ζςνολικόρ πποηεινόμενορ πποϋπολογιζμόρ κάθε επενδςηικού ζσεδίος, δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ζε 

πεπιπηώζειρ ίδπςζηρ νέυν επισειπήζευν ηα 500.000,00 € και ηα 700.000,00 € για ηα καηαλύμαηα ανηίζηοισα 

και ζε πεπιπηώζειρ εκζςγσπονιζμού ηα 300.000,00 €. 

 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν επενδςηικών ζσεδίυν είναι η 30
η
 Ιοςνίος 2015, ημέπα Τπίηη και 

ώπα 4:30 μ.μ. (ηελεςηαία καηαγπαθή ειζεπσομένος ππυηοκόλλος, ώπα 4:30 μ.μ.). 

 

ηοισεία Επικοινωνίαρ: Τηλ.: 2281088834, Δ/νζη: Πλαηεία Τζιποπινά – Επμούπολη – 84100 Σύπορ, 

Δικηςακό Τόπορ: www.e-cyclades.gr  

http://www.e-cyclades.gr/

