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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A 2000–2006-os Keretprogramnak az agrártérség integrált fejlesztési program-
jaira előirányzott támogatási rendszerei

Jogalap Κοινή υπουργική απόφαση 505/2002 αριθ. πρωτοκόλου 305875/8404 (ΦΕΚ
1488/28.11.2002 Τεύχος Β')

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Első ízben előreláthatólag 2003 júliusában folyósítják a pályázati támogatá-
sokat, és a 2000–2006-os programok végrehajtási időszakán belül újból kiírják
őket. Az összes pályázati ciklus becsült állami ráfordítása 485 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás Az agrártérség integrált fejlesztési programjaira előirányzott támogatási rend-
szerek

(az elfogadott regionális támogatási térképpel és a KKV-
król szóló 70/2001/EK bizottsági rendelettel egyeztetett
és NTE-ben kifejezett arányok, amelyeknél a plafonértéket
bizonyos területeken kiegészítésként a 70/2001/EK
bizottsági rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában
meghatározott, és az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdé-
sének a) pontja szerint minden görög területre érvényes
további 15 % engedélyezhető támogatás fedezi)

Támogatási
arányok:

Észak-Égei Régió, Dél-Égei Régió, Attikai Régió Triziniai
járása, Kythéra és Antikythéra szigete, Épeiroszi Régió,
Kelet-Makedoniai Régió, Ion-Szigetek Régiója, Peloponné-
szoszi Régió, valamint az ország összes szigete Kréta
kivételével

60 %

Nyugat-Makedoniai Régió, Thesszáliai Régió, Közép-
Görögországi Régió, Nyugat-Görögországi Régió, Kréta

55 %

Közép-Makedoniai Régió, Attikai Régió 50 %

Megjegyzés:

A támogatásokat kisipari, kézműipari, háziipari és agroturisztikai jellegű mikro-
vállalkozások alapítására és korszerűsítésére adják az 1. mellékletben hivatko-
zott 70/2001/EK rendelet alapján a helyi gazdaság sokoldalúbbá tétele, valamint
a primer szektortól, s különösen a mezőgazdasági termeléstől való függősé-
gének csökkentése céljából.

Végrehajtás időpontja A támogatásokat 2003 júliusától nyújtják

A támogatási program nyújtásának
időtartama

Azon időpont (év és hónap), ameddig a program alapján a támogatás megad-
ható: 2008.12.31., feltéve hogy az EB nem hosszabbítja meg a kiadások támo-
gathatóságát

A támogatás célja Az elérni kívánt cél a népességmegtartás és népességvonzás, valamint a gazda-
sági tevékenység élénkítése az agrártérségi integrált támogatási programok
végrehajtási övezeteihez tartozó hegyvidéki és hátrányos helyzetű területeken
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Érintett gazdasági ágazatok 141 Építési célú kő fejtése
153.3 Édesipari termékek készítése gyümölcsből és zöldségből
155.2 Fagylaltkészítés
158.1 Kenyér, friss cukrászati termékek gyártása
158.5 Makaróni, lasagna, kuszkusz és hasonló lisztes áru gyártása
158.6 Tea, kávé feldolgozása
158.7 Fűszer, ételízesítő gyártása
159.1 Desztillált szeszes ital gyártása
159.2 Etilalkohol gyártása erjesztett anyagokból
159.6 Sörgyártás
159.7 Malátagyártás
159.8 Ásványvíztermelés és üdítőitalgyártás
17 Textília gyártása
18 Ruházati termék gyártása; szőrmekikészítés és -festés
19 Bőrkikészítés és -cserzés; táskafélék, nyerges áruk és lábbelik gyártása
20 Fafeldolgozás, fa- és parafatermékek gyártása a bútorgyártás kivételével,

kosáráru és fonott áru gyártása
212.1 Hullámpapír és papírlemez, valamint papír, illetve papírlemez csomago-

lóeszközök gyártása
212.3 Irodai papíráru gyártása
221.9 Egyéb kiadás
222.9 Egyéb nyomdai tevékenység
241.2 Színezék, pigment gyártása
245.1 Szappanok és mosószerek, tisztító- és fényesítőszerek gyártása
245.2 Illatszerek és testápolószerek gyártása
246.3 Illóolajgyártás
263 Kerámiacsempék és -kövezetek gyártása
266.2 Gipsz építőipari termékek gyártása
267 Kövek vágása, alakítása és megmunkálása
285 Fémek megmunkálása és bevonása, díjazás ellenében vagy szerződés

alapján végzett általános fémmegmunkálás
286 Késáru, szerszám, általános fémáru gyártása
287 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
29 Gépek és máshova nem sorolt gépi berendezések gyártása
36 Bútorgyártás; máshova nem sorolt feldolgozóipari termék gyártása
55 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
633 Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés
748.2 Csomagolás
923 Egyéb szórakoztatás
925 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
926 Sporttevékenység
927.2 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
930.2 Fodrászat, szépségápolás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Földművelésügyi Minisztérium, valamint a Régiók (13)

Cím:
Acharnon 2, Athén, GR-10176

Egyéb információ A támogatás mértéke előreláthatólag egy esetben sem haladja meg a
264 000 EUR összeget és átlagos mértéke előreláthatólag 130 000 EUR lesz.
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