
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

%

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης στο γεωργικό και δασικό τοµέα. 100%

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 100%

19.2.2.1

Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής.

65%

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής.

65%

19.2.2.3
Ενίσχυση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.
65%

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

µετά την 1η µεταποίηση, και του εµπορίου µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής

65%

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) µε σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

65%

19.2.2.6
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων µε σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
65%

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρµογή µεταποίησης, εµπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων µε 

αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν µε σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.

40%

19.2.3.2

Οριζόντια εφαρµογή µεταποίησης, εµπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων µε 

αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν µε σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.

40%

19.2.3.3
Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού µε σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

65% για 

νεοιδρυθείσες έως 

5 έτη, 45% πολύ 

µικρές & µικρές 

υφιστάµενες άνω 

των 5 ετών, 35% 

µεσαίες

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση, και του εµπορίου µε σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

45%

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, 

κλπ) µε σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

45%
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19.2.4.1

Στήριξη για υποδοµές µικρής κλίµακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 

οικισµού κ.λπ.), συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης ενέργειας σε 

χρησιµοποιούµενα δηµόσια κτίρια.

100%

19.2.4.2

Στήριξη για τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσµό, καθώς και των σχετικών υποδοµών (πχ. παιδικοί σταθµοί, 

αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

100%

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδοµές αναψυχής, 

ανάπλασης χώρων εντός οικισµών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδοµές 

µικρής κλίµακας (π.χ. σηµάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, 

ποδηλατικές διαδροµές κ.λπ.)

100%

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 100%

19.2.4.5

Στήριξη για µελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται µε τον πολιτισµό, µε τη 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς 

των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων µε υψηλή φυσική αξία, 

συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κοινωνικο-οικονοµικών πτυχών, καθώς και 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συµπεριλαµβανοµένων πολιτιστικών / 

συνεδριακών κέντρων, µουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –µύλοι, 

γεφύρια κ.λπ.)

100%

19.2.6.2
Επενδύσεις σε δασοκοµικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και 

εµπορία δασικών προϊόντων.
40%

19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τοµέα). 65%

19.2.7.2
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα των 

τροφίµων και της δασοπονίας.
65%

19.2.7.3

Συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών µεθόδων εργασίας 

και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την 

εµπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται µε τον αγροτουρισµό.

65%

19.2.7.7
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία µεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασµού για τη 

δηµιουργία,  την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.
65%


