ΔΠΔΞΗΓΗΗ 1ηρ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ
ηηρ 1ηρ Ππόζκληζηρ για ηην ςποβολή πποηάζεων έπγων (ππάξεων)
ιδιωηικού σαπακηήπα ζηο πλαίζιο ηηρ Πποηεπαιόηηηαρ 4 «Αύξηζη ηηρ
απαζσόληζηρ και ηηρ εδαθικήρ ζςνοσήρ» ηος Δπισειπηζιακού
Ππογπάμμαηορ Αλιείαρ και Θάλαζζαρ 2014-2020.
Με ηελ ππ. αξηζκ. 33/24-09-2021 Απόθαζε ηεο ΕΔΠ CLLD/LEADER ηεο ΟΣΔ
Σξηρσλίδα ΑΕ, θαη ζύκθσλα κε ην αξ. πξση. 1666/06-08-2021 ζρεηηθό έγγξαθν πεξί
ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ. αξηζκ. 1121/20-07-2017 Τ.Α., ηξνπνπνηείηαη ε 1ε Πξόζθιεζε
γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ) ηδησηηθνύ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηεο
Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο» ηνπ
Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020, σο πξνο ηα εμήο :
Α] ΠΡΟΚΛΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΔΙΑ ΣΔΛΙΚΟ ΔΤΚΔ ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ
1.

ηα «έρνληαο ππόςε» (ζει 6), κεηά ην α/α 35 πξνζηίζεληαη ηα εμήο :
«36. Σε κε αξηζ. 33/24-09-2021 απόθαζε ηεο ΕΔΠ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 1εο
Σξνπνπνίεζεο ηεο 1εο Πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ
(πξάμεσλ) ηδησηηθνύ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηεο Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε
ηεο

απαζρόιεζεο

θαη

ηεο

εδαθηθήο

ζπλνρήο»

ηνπ

Επηρεηξεζηαθνύ

Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020
37. Σν κε αξ. πξση. 104428/27-09-2021 έγγξαθν ζύκθσλεο γλώκεο ηεο
ΕΤΚΕ (αξ.1921) γηα ηελ έγθξηζε ηεο 1εο Σξνπνπνίεζεο ηεο 1εο Πξόζθιεζεο
γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ) ηδησηηθνύ ραξαθηήξα ζην
πιαίζην ηεο Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο
ζπλνρήο» ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 20142020.»
Μεηά ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε, ε αξίζκεζε ζην αθόινπζν Κεθάιαην κε
ηίηιν ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (ζει6-8), αιιάδεη θαη από α/α 36 έσο 51,
γίλεηαη α/α 38-53.
2.

3. ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ – Α) Ιδησηηθέο επελδύζεηο γηα ηελ αεηθόξν
αλάπηπμε

ησλ

αιηεπηηθώλ

Επηρεηξεκαηηθόηεηα (ζει 13)
Σν θείκελν :

πεξηνρώλ

–

Με

θξαηηθέο

εληζρύζεηο

/

« • Μεηαπνίεζε πξντόλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο (άξζξν 69, Καλ.
(ΕΕ) 508/2014). »
Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
« • Μεηαπνίεζε θαη εκπνξία πξντόλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο (άξζξν
69, Καλ. (ΕΕ) 508/2014). »
Β] ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3_ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΚΛΗΗ
1.

ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΑΤΣΩΝ – α. Ιδησηηθέο
επελδύζεηο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ – κε θξαηηθέο
εληζρύζεηο / επηρεηξεκαηηθόηεηα - Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο (ει 3)
Σν θείκελν :
« • Η ίδξπζε, ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε επέθηαζε επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο
πξντόλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο.»
Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
« • Η ίδξπζε, ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε επέθηαζε επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο
θαη εκπνξίαο πξντόλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο.»

2. 2. ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΩΝ – ΜΗ ΚΡΑΣΙΚΕ ΕΝΙΥΤΕΙ / ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ –

2.1

ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΆΡΘΡΟ 69
ΚΑΝ. Ε.Ε. 508/2014) - 2.1.1 Είδε πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη πξνο
ρξεκαηνδόηεζε (ζει 7), κεηά ην α/α 6 πξνζηίζεηαη ην εμήο :
«7. Εκπνξία πξντόλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο.»
3. 2. ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΩΝ – ΜΗ ΚΡΑΣΙΚΕ ΕΝΙΥΤΕΙ / ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ –

2.1

ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΆΡΘΡΟ 69
ΚΑΝ. Ε.Ε. 508/2014) – 2.1.4 Επηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο – 2.1.4.1
Επηιέμηκεο δαπάλεο (ζει 8)
Σν θείκελν :
«Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο πξντόλησλ
αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ζεσξνύληαη σο επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο:»
Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :

«Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο θαη Εκπνξίαο
πξντόλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ζεσξνύληαη σο επηιέμηκεο νη εμήο
δαπάλεο:»
Επίζεο, ζην ηέινο ηνπ αλσηέξσ θεθαιαίνπ (ζει 10), πξνζηίζεηαη ην εμήο :
« • Εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο γηα ην ιηαληθό εκπόξην πξντόλησλ αιηείαο
θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο»
Γ] ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2_ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΚΑΓ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ
1.

Σν αξρείν ηξνπνπνηείηαη κε ηελ απαινηθή από ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΔ ηνπ ΚΑΔ
«50.10.12.04 Τπεξεζίεο ζθαθώλ εθδξνκώλ θαη πεξηεγήζεσλ ζάιαζζαο» , ν
νπνίνο εθ παξαδξνκήο είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή Πξόζθιεζε, θαζώο
δελ ζπλάδεη θαη δελ εμππεξεηεί ηελ Σνπηθή ηξαηεγηθή

