ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ – ∆ΡΑΣΗ 4.6.1: Χρηµατοδότηση
καινοτόµων ενεργειών
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Χρηµατοδότηση καινοτόµων ενεργειών: Μελέτες, πρότυπα πειραµατικά έργα, Σχέδια Επίδειξης,
Ανταλλαγή εµπειριών, Μέτρα Εκπαίδευσης, ενέργειες που αφορούν όλα τα σκέλη της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας
Την προώθηση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων ή µεθόδων
Την προώθηση τεχνικών που βελτιώνουν την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων
Την προώθηση τεχνικών που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική προστασία και αειφόρο προσέγγιση
των τεχνικών παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων
Την αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας στην παραγωγή
Την καλλιέργεια νέων εµπορικών ειδών εδώδιµων ή µη (εκτροφή & αναπαραγωγή)
Την εξάλειψη των παθολογικών κινδύνων εκτροφής ή των παρασίτων
Την αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας του αλιέα ως οικονοµικού παράγοντα στις περιοχές που
εξαρτώνται από την αλιεία
Την προώθηση νέων τεχνικών στα διάφορα τµήµατα της παραγωγής
Την προστασία των αυτόχθονων ειδών µέσω της παραγωγής τους και τη δηµιουργία τράπεζας
γενετικού υλικού
Τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στα προϊόντα
Τεχνολογία για την ανάπτυξη µονάδων εντατικής υδατοκαλλιέργειας στην ανοικτή θάλασσα προς
αποσυµφόρηση πολλών παράκτιων περιοχών
Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών (π.χ. φυκιών) που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή
φαρµακευτικών προϊόντων
Στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων (label bio)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για τις ενέργειες µε χρηµατοδοτική συµµετοχή δικαιούχων το χρηµατοοικονοµικό σχέδιο του κάθε
έργου διαµορφώνεται ως εξής:
– ∆ηµόσια ∆απάνη : από 70% έως 80%
– Ιδιωτική Συµ/χή : από 20% έως 30% Αυξηµένη επιχορήγηση δίνεται σε περίπτωση που
το προτεινόµενο έργο προωθεί είτε την αειφορική χρήση των ανανεώσιµων φυσικών και
περιβαλλοντικών πόρων ή/και τη βελτίωση της ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων ή/και τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας ή/και την προώθηση των ίσων ευκαιριών
στην απασχόληση. Πρέπει να τονιστεί πως τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστο το
15% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νοµικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, Συλλογικές οργανώσεις (αλιείς, υδατοκαλλιεργητές, µεταποιητές
και έµποροι αλιευτικών προϊόντων), Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2 έτη. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι η
31/10/2007.

