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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

                                                          

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 2014-2020 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
 

Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΤΟΤΗΤΩΝ» του ΠΑΑ 2014-2020  

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν  
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) Περιφερειακές 

Ενότητες, την Π.Ε. Κοζάνης και την Π.Ε. Γρεβενών. Στην περιοχή παρέμβασης εντάσσεται το 

σύνολο των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας ως αστικών κέντρων με πληθυσμό άνω των 15.000 

κατοίκων. 

Η περιοχή που εντάσσεται στο ΕΠΑλΘ περιλαμβάνει τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από 

τις τεχνητές λίμνες του Πολυφύτου και του Ιλαρίωνα και οι οποίες αποτελούν μία ενιαία περιοχή. 

Α. Συγκεντρωτικά στοιχεία 

Περιφερειακή Ενότητα 

LEADER ΠΑΑ 2014-2020 LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Έκταση 

(km2) 

Πληθυσμός 

(στοιχεία 2011-

μόνιμος 

πληθυσμός 

Έκταση 

(km2) 

Πληθυσμός 

(στοιχεία 2011-

μόνιμος 

πληθυσμός 

 ΚΟΖΑΝΗΣ 3.423,97 75.450 395,75 13.399 

 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.290,86 31.757 211,33 1.506 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
(που εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης) 

5.714,83 107.207 607,08 14.905 

Β. Περιοχή Παρέμβασης ανά Τοπική/Δημοτική Κοινότητα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Περιφερειακ
ή Ενότητα 

Δήμο
ς 

Τοπική / 
Δημοτική 
Κοινότητα 

Χαρακτηρισμό
ς περιοχής 

LEADER ΠΑΑ 2014-
2020 

LEADER ΕΠΑΛΘ 
2014-2020 

Έκταση 
(km2) 

Πληθυσ
μός 

(στοιχεί
α 2011-
μόνιμος 
πληθυσ

μός 

Έκτασ
η (km2) 

Πληθυσμός 
(στοιχεία 

2011-
μόνιμος 

πληθυσμός 

Κ
Ο

Ζ
Α

Ν
Η

Σ
 

Κ
Ο

Ζ
Α
Ν

Η
Σ
 

Αλωνακίων Μειονεκτική 10,98 368     

Ανθότοπου Ορεινή 23,95 153     

Αργίλου Μειονεκτική 6,51 379     

Βατερού Μειονεκτική 17,95 738     

Εξοχής Ορεινή 16,92 114     

Καλαμιάς Μειονεκτική 7,26 180     

Καρυδίτσας Μειονεκτική 7,91 904     

Κοίλων Μειονεκτική 15,99 1.643     

Λευκόβρυσης Μειονεκτική 6,5 1.208     

Λευκοπηγής Ορεινή 26,46 1.161     
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Λυγερής Μειονεκτική 12,83 118     

Μεταμόρφωσης Ορεινή 19,89 346     

Νέας Νικόπολης Μειονεκτική 16,52 185     

Ξηρολίμνης Μειονεκτική 24,78 388     

Οινόης Μειονεκτική 22,27 111     

Πετρανών Μειονεκτική 27,39 696     

Πρωτοχωρίου Μειονεκτική 11,25 830     

Πτελέας Μειονεκτική 12,19 165     

Σκήτης Μειονεκτική 25,75 289     

Χαραυγής Μειονεκτική 18,32 1.300     

Αιανής Μειονεκτική 52,34 2.006 52,34 2.006 

Αγ. Παρασκευής Μειονεκτική 6,05 637     

Κερασιάς Μειονεκτική 9,64 165     

Κτενίου Ορεινή 15,43 73     

Ροδιανής Ορεινή 15,43 295     

Ρυμνίου Μειονεκτική 11,5 161 11,5 161 

Χρωμίου Ορεινή 45,62 92     

Μαυροδενδρίου Μειονεκτική 34,2 1.059     

Λιβερών Ορεινή 21,98 29     

Ποντοκώμης Μειονεκτική 27,34 1.116     

Σιδερών Ορεινή 28,55 131     

Κρόκου Μειονεκτική 18,26 2.977     

Σταυρωτής* Μειονεκτική 

20,64 

27 

20,64 

27 

Αμυγδαλέας* Μειονεκτική 13 13 

Ανατολής* Μειονεκτική 26 26 

Άνω Κώμης Μειονεκτική 12,82 1.436     

Καισαρειάς* Μειονεκτική 9,18 615 9,18 615 

Κήπου* Μειονεκτική 7,15 129     

Κάτω Κώμης Μειονεκτική 8,2 288     

Κοντοβουνίου* Μειονεκτική 
5,23 

45 
5,23 

45 

Πύργου* Μειονεκτική 71 71 

Μηλέας Μειονεκτική 5,39 173     

Σπάρτου Μειονεκτική 12,3 110 12,3 110 

Κοιλάδας Μειονεκτική 21,42 662     

Αγ. Δημητρίου Μειονεκτική 37,55 831     

Αγ.Χαραλάμπους Ορεινή 15,1 144     

Ακρινής Μειονεκτική 38,42 975     

Αυγής Ορεινή 20,33 20     

Βοσκοχωρίου Ορεινή 25,1 120     

Δρεπάνου Μειονεκτική 30,15 1.302     

Καπνοχωρίου Ορεινή 25,16 331     

Κλείτους Μειονεκτική 24,05 408     

Πολυμύλου Ορεινή 57,37 436     

Ρυακίου Μειονεκτική 18,15 285     

Τετραλόφου Ορεινή 25,2 320     

Κ
Ο

Ζ
Α

Ν
Η

Σ
 

Β
Ο

ΪΟ
Υ
 Νεάπολης Μειονεκτική 22 2.323     

Αηδονοχωρίου Μειονεκτική 9,68 89     

Αλιάκμωνα Μειονεκτική 16,08 231     

Αξιοκάστρου Μειονεκτική 15,78 133     
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Ασπρούλας Ορεινή 17,46 122     

Βελανιδιάς Ορεινή 16,58 109     

Δρυόβουνου Ορεινή 24,94 251     

Λευκοθέας Ορεινή 8,45 20     

Μεσόλογγου Ορεινή 10,76 40     

Μολόχας Μειονεκτική 8,95 132     

Πεπονιάς Μειονεκτική 10,85 70     

Περιστέρας Μειονεκτική 7,05 22     

Πλατανιά Ορεινή 10,02 93     

Πολυλάκκου Μειονεκτική 10,08 29     

Πυλωρίου Μειονεκτική 7,55 57     

Σημάντρου Ορεινή 6,05 38     

Σκαλοχωρίου Ορεινή 11,34 102     

Τραπεζίτσας Μειονεκτική 10,28 99     

Χειμερινού Μειονεκτική 6,2 50     

Χορηγού Ορεινή 8,17 90     

Καλονερίου Μειονεκτική 21,79 483     

Γαλατινής Ορεινή 55,17 1.795     

Εράτυρας Ορεινή 56,38 1.097     

Ναμάτων Ορεινή 14,45 104     

Πελεκάνου Ορεινή 29,59 269     

Σισανίου Ορεινή 19,25 254     

Πενταλόφου Ορεινή 38,11 446     

Αγ. Σωτήρας Ορεινή 5,22 28     

Βυθού Ορεινή 25,24 122     

Διλόφου Ορεινή 15,35 24     

Σιάτιστας Ορεινή 94,43 5.490     

Μικροκάστρου Μειονεκτική 16,57 446     

Παλαιοκάστρου Ορεινή 47,53 311     

Τσοτυλίου Ορεινή 25,66 1.545     

Άγ. Θεοδώρου Ορεινή 22,29 52     

Αγ. Αναργύρων Ορεινή 8,58 37     

Ανθούσας Ορεινή 15,19 42     

Ανθοχωρίου Μειονεκτική 15,78 136     

Αυγερινού Ορεινή 43,73 236     

Βουχωρίνας Ορεινή 9,11 35     

Βροντής Ορεινή 11,98 178     

Δαμασκηνιάς Ορεινή 14,2 152     

Δάφνης Ορεινή 5,43 31     

Διχειμάρρου Ορεινή 8,68 50     

Δραγασιάς Ορεινή 16,25 50     

Ζώνης Ορεινή 13,03 63     

Κλεισωρείας Ορεινή 6 44     

Κορυφής Ορεινή 15,25 70     

Κριμηνίου Ορεινή 4,13 45     

Λικνάδων Ορεινή 6,2 27     

Λούβρης Ορεινή 5,73 51     

Λουκομίου Μειονεκτική 8,7 47     

Μόρφης Ορεινή 7,15 74     

Ομαλής Ορεινή 16,21 98     
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Πλακίδας Ορεινή 5,05 10     

Πολυκαστάνου Ορεινή 17,75 120     

Ροδοχωρίου Μειονεκτική 8,2 52     

Σταυροδρομίου Ορεινή 8,39 70     

Χρυσαυγής Ορεινή 11,62 102     
Κ

Ο
Ζ

Α
Ν

Η
Σ

 

Ε
Ο

Ρ
Δ
Α
ΙΑ

Σ
 

Ασβεστόπετρας Μειονεκτική 24,05 739     

Γαλάτειας Μειονεκτική 17,13 393     

Δροσερού Μειονεκτική 10,56 342     

Καρδίας Μειονεκτική 9,3 5     

Κομάνου Μειονεκτική 9,45 107     

Μαυροπηγής Μειονεκτική 21,04 456     

Ολυμπιάδας Μειονεκτική 12,53 614     

Πενταβρύσου Μειονεκτική 5,6 224     

Περδίκκα Μειονεκτική 30,96 1.582     

Προαστίου Μειονεκτική 10,55 649     

Πτελεώνα Μειονεκτική 9,22 36     

Αγ.Χριστοφόρου Μειονεκτική 18,23 527     

Ερμακιάς Ορεινή 53,18 325     

Καρυοχωρίου Μειονεκτική 23,84 431     

Σπηλιάς Ορεινή 24,35 69     

Κομνηνών Μειονεκτική 62,47 690     

Ανατολικού Μειονεκτική 30,59 903     

Μεσοβούνου Ορεινή 48,55 407     

Πύργων Ορεινή 45,54 768     

Βλάστης Ορεινή 72,09 274     

Εμπορίου Ορεινή 14,95 804     

Αναρράχης Μειονεκτική 30,45 926     

Άρδασσας Μειονεκτική 37,58 1.022     

Μηλοχωρίου Ορεινή 13,07 582     

Φούφα Μειονεκτική 16 575     

Σ
Ε
ΡΒ

ΙΩ
Ν

 -
 Β

Ε
Λ
Β
Ε
Ν

Τ
Ο

Υ
 

Σερβίων* Μειονεκτική 33,9 2.980 33,9 2.980 

Νέας Λάβας* Ορεινή 17,7 560     

Αυλών Μειονεκτική 11 293 11 293 

Βαθυλάκκου Μειονεκτική 16,5 615 16,5 615 

Γουλών Μειονεκτική 11,35 185 11,35 185 

Ιμέρων* Μειονεκτική 
38,05 

156 
38,05 

156 

Αύρας* Μειονεκτική 56 56 

Καστανιάς* Ορεινή 9,79 68     

Νέας Καστανιάς* Μειονεκτική 39,19 497 39,19 497 

Κρανιδίων Μειονεκτική 12,3 461 12,3 461 

Λευκάρων Μειονεκτική 25,25 211     

Μεσιανής Μειονεκτική 16,45 280 16,45 280 

Μεταξά Ορεινή 58,2 226     

Νεράιδας Μειονεκτική 12,2 148 12,2 148 

Πλατανορρεύματο
ς 

Ορεινή 35,3 1.004 35,3 1.004 

Πολυρράχου Ορεινή 28,71 269     

Ροδίτη* Μειονεκτική 
16,75 

263 
16,75 

263 

Κουβουκλίων* Μειονεκτική 27 27 

Τριγωνικού Ορεινή 17,48 312     
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Βελβεντού* Μειονεκτική 41,57 3.360 41,57 3.360 

Παλαιογράτσανου* Ορεινή 13 39     

Αγ. Κυριακής Ορεινή 17,93 14     

Καταφυγίου Ορεινή 44,135 28     

Πολυφύτου Ορεινή 9,88 7     

Τρανοβάλτου Ορεινή 79,25 790     

Ελάτης Ορεινή 39,98 415     

Μικροβάλτου Ορεινή 30,31 334     

Λιβαδερού Ορεινή 52 1.232     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

  3.423,97 75.450 395,75 13.399 

Γ
Ρ

Ε
Β

Ε
Ν

Ω
Ν

 

ΓΡ
Ε
Β
Ε
Ν

Ω
Ν

 

Γρεβενών Ορεινή 56,84 13.374     

Αγ. Θεοδώρων Ορεινή 152,18 369     

Αμυγδαλεών Ορεινή 28,33 500     

Βατολάκκου Μειονεκτική 8,95 287     

Έλατου Ορεινή 23,3 177     

Ελευθέρου Μειονεκτική 11,18 229     

Καλοχίου Ορεινή 37,06 106     

Κυρακαλής Ορεινή 9,28 130     

Μέγα Σειρηνίου Ορεινή 18,8 555     

Μυρσίνης Μειονεκτική 25,49 343     

Ροδιάς Ορεινή 12,88 252     

Συνδένδρου Ορεινή 19,23 194     

Φελλίου Ορεινή 57,86 1.094     

Αβδέλλας Ορεινή 43,24 280     

Μεγάρου Ορεινή 24,76 370     

Αγ. Κοσμά Ορεινή 9,5 75     

Δασυλλίου Ορεινή 7,95 12     

Καληράχης Ορεινή 16,61 125     

Καλλονής Ορεινή 9,45 6     

Κυδωνιών Ορεινή 18,83 104     

Κυπαρισσίου Ορεινή 8,37 43     

Οροπεδίου Ορεινή 15,91 110     

Τρικόρφου Ορεινή 3,72 25     

Κνίδης Ορεινή 81,9 610     

Εξάρχου Ορεινή 55,55 110     

Κέντρου* Ορεινή 18,67 102     

Αγαλαίων* Ορεινή 10,18 47     

Νησίου* Ορεινή 13,57 83 13,57 83 

Παλαιοχωρίου Ορεινή 43,94 237     

Ποντινής Ορεινή 33,57 333     

Πυλωρών Ορεινή 16,01 69     

Σαρακήνας* Ορεινή 19,96 177     

Δίπορου* Ορεινή 24,95 85 24,95 85 

Νεοχωρίου* Ορεινή 4,98 116     

Κηπουρείου Ορεινή 40,29 206     

Καλλιθέας Ορεινή 49,99 122     

Κρανιάς Ορεινή 70,93 385     

Μικρολίβαδου Ορεινή 13,85 56     

Πηγαδίτσης Ορεινή 19,13 96     

Σιταρά Ορεινή 10,38 20     

Δοτσικού Ορεινή 30,27 39     
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αγ. Γεωργίου Μειονεκτική 23,13 452     

Αηδονίων Μειονεκτική 14,7 64     

Κιβωτού Μειονεκτική 25,28 417     

Κληματακίου Μειονεκτική 13,63 82     

Κοκκινιάς Μειονεκτική 16,28 242     

Μηλέας Μειονεκτική 10,08 205     

Πολυδένδρου Μειονεκτική 10,7 172     

Ταξιάρχη Ορεινή 22,83 256     

Μαυραναίων Ορεινή 37,93 289     

Αλατόπετρας Ορεινή 8,27 76     

Αναβρυτών Ορεινή 11,1 23     

Ζάκα Ορεινή 29,71 157     

Κοσματίου Ορεινή 15,65 134     

Λάβδα Ορεινή 10,67 49     

Μοναχιτίου Ορεινή 41,68 98     

Πανοράματος Ορεινή 7,02 32     

Πολυνερίου Ορεινή 10,32 85     

Γ
Ρ

Ε
Β

Ε
Ν

Ω
Ν

 

ΓΡ
Ε
Β
Ε
Ν

Ω
Ν

 

Προσβόρρου Ορεινή 13,05 39     

Σπηλαίου Ορεινή 39,5 187     

Τρικώμου Ορεινή 16,85 128     

Μεσολουρίου Ορεινή 17,74 33     

Περιβολίου Ορεινή 137,21 21     

Σαμαρίνας Ορεινή 97,25 378     

Σμίξης Ορεινή 25,29 454     

Φιλιππαίων Ορεινή 25,52 179     

Δ
Ε
Σ
Κ
Α
Τ
Η

Σ
 

Δεσκάτης Ορεινή 126,39 3.598     

Δασοχωρίου Ορεινή 21,1 161     

Παλιουριάς Ορεινή 33,97 352 33,97 352 

Παναγίας* Ορεινή 60,77 73 60,77 73 

Μονής Αγίου 
Νικάνορος* 

Ορεινή 6,79 2     

Παρασκευής Ορεινή 19,92 108     

Καρπερού* Μειονεκτική 
78,07 

556 
78,07 

556 

Δήμητρας* Μειονεκτική 357 357 

Κατάκαλης Μειονεκτική 15,97 176     

Τρικοκκιάς Μειονεκτική 68,65 469     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

  2.290,86 31.757 211,33 1.506 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
(που εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης) 

  5.714,83 107.207 607,08 14.905 

*Ανάλυση σε επίπεδο οικισμού      

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων έκτασης ΕΣΥΕ (Απογραφή 2001) & επεξεργασία στοιχείων πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 
2011) 
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνεται η περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER:   
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ  

Οι υποδράσεις  του Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε./ΑΝΚΟ 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :  

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό  % Ποσό  % 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 
στο γεωργικό και δασικό τομέα 

50.000,00 50.000,00 100% 0,00 0% 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 
σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

50.000,00 50.000,00 100% 0,00 0% 

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 

230.769,23 150.000,00 65% 80.769,23 35% 

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 

307.692,31 200.000,00 65% 107.692,31 35% 

19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

230.769,23 150.000,00 65% 80.769,23 35% 

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 

230.769,23 150.000,00 65% 80.769,23 35% 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής 

169.230,77 110.000,00 65% 59.230,77 35% 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

230.769,23 150.000,00 65% 80.769,23 35% 

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 

1.750.000,00 700.000,00 40% 1.050.000,00 
 

60% 
 

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 

1.250.000,00 500.000,00 40% 750.000,00 

 
 
 

60% 
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό  % Ποσό  % 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

1.083.333,33 650.000,00 

Από 
45% 
έως 
65% 

433.333,33 
55% 
έως 
35% 

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 

988.888,89 445.000,00 45% 543.888,89 55% 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, 
κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

244.444,44 110.000,00 45% 134.444,44 55% 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 
(π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 
εντός οικισμού κ.λπ.), 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

370.000,00 370.000,00 100% 0,00 0% 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση 
ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 
υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, 
αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

60.000,00 60.000,00 100% 0,00 0% 

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.) 

320.000,00 320.000,00 100% 0,00 0% 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 40.000,00 40.000,00 100% 0,00 0% 

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.) 
 

700.000,00 700.000,00 100% 0,00 

 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 

[Ενημερωτικό Εντυπο LEADER 11-12-17.docx]                                        ΑΝΚΟ                                                                                                             11 

                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό  % Ποσό  % 

19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές 
τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 
κινητοποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων 

625.000,00 250.000,00 40% 375.000,00 60% 

19.2.7.1 
Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού 
τομέα) 

61.538,46 40.000,00 65% 21.538,46 35% 

19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών στον τομέα των 
τροφίμων και της δασοπονίας 

46.153,85 30.000,00 65% 16.153,85 35% 

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 

46.153,85 30.000,00 65% 16.153,85 35% 

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 

53.846,15 35.000,00 65% 18.846,15 35% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19.2  9.139.358,97 5.290.000,00 57,9% 3.849.358,97 42,1% 
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τίτλος Δράσης : Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

Κωδικός δράσης : 19.2.1 

 

Τίτλος υπο-δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το 

δασικό τομέα  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.1.1 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά σε ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης των 

απασχολούμενων στον τομέα της γεωργίας, δασοκομίας και της παραγωγής γεωργικών 

προϊόντων.  

Θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν πέρα από την 

θεωρητική κατάρτιση και κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω ενέργειες : 

 Πρακτική άσκηση, όπου κριθεί αναγκαίο, ή  

 Δράσεις επίδειξης οι οποίες θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης μιας 

δοκιμασμένης μεθόδου παραγωγής ή ενός σύγχρονου μηχανήματος ή μίας νέα παραγωγικής 

διαδικασίας κλπ.  

Η επί τόπου επίδειξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με το αντικείμενο της δράσης 

εντός ενός ερευνητικού κέντρου, μίας μεταποιητικής επιχείρησης αγροτικών προϊόντων, ή 

όπου άλλου απαιτηθεί. 

Μέσα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας μπορούν να δημιουργηθούν σταθερές 

δομές  στις οποίες θα παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας ή 

της παραγωγής νέων γεωργικών προϊόντων, ή  

 Δράσεις ενημέρωσης οι οποίες θα αφορούν στη διάδοση πληροφοριών σχετικών με την 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.  

Η ενημέρωση αυτή δεν μπορεί να αφορά επώνυμα προϊόντα ή παραγωγούς ή να προωθεί 

συγκεκριμένα προϊόντα.  

Μπορεί να αφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην ασφάλεια και υγιεινή των μονάδων 

παραγωγής τροφίμων, στην αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών μέσων, στην εφαρμογή 

νομοθεσίας, κ.ά. και να παρέχεται με τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή 

έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ή 
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες. 

Οι ανωτέρω ενέργειες έχουν ως στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ 

των απασχολουμένων στον γεωργικό τομέα. Θα εστιάζονται κυρίως σε νέες μεθόδους ή και 

σε τεχνολογίες της παραγωγικής διαδικασίας, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

ευκαιριών, νέων προϊόντων κ.ά.  

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν θα συνάδει με την τοπική 

στρατηγική, τους στόχους του τοπικού προγράμματος και με τις πράξεις που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος. 

Οι πράξεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μαθήματα ή κατάρτιση, τα οποία αποτελούν μέρος 

κανονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης 

εκπαίδευσης. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 20.000,00€, με ένταση 

ενίσχυσης 100%, βάσει του καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis),  

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 

Δικαιούχος της υποδράσης είναι ο πάροχος κατάρτισης ή μεταφοράς γνώσεων ο οποίος διαθέτει 

τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του ιδίου ή του προσωπικού του για την 

εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. 

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι φορέας του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και να έχει νομική 

υπόσταση (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Κοινοπραξία, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) / ατομικές επιχειρήσεις / φυσικά 

πρόσωπα. 

Επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης θεωρούνται : 

 Οι δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και 

επίδειξης. 

 Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς 

και οι δαπάνες αντικατάστασης. 
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τίτλος υποδράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών 

περιοχών  

Κωδικός υποδράσης 19.2.1.2 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά σε ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης των 

απασχολούμενων σε ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών που παράγουν μη γεωργικά προϊόντα, σε 

μονάδες του τουριστικού τομέα και σε λοιπές βιοτεχνικές μονάδες.  

Θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένα Προγράμματα κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν πέρα από 

θεωρητική κατάρτιση και κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω ενέργειες :  

 Πρακτική άσκηση, όπου κριθεί αναγκαίο, ή  

 Δράσεις επίδειξης οι οποίες θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης μίας 

δοκιμασμένης παραγωγικής διαδικασίας ή ενός σύγχρονου μηχανήματος κλπ. 

Η επί τόπου επίδειξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με το αντικείμενο της δράσης 

εντός ενός ερευνητικού κέντρου, μιας μεταποιητικής επιχείρησης προϊόντων εκτός γεωργικού 

τομέα, ενός καταλύματος ή κέντρου εστίασης ή όπου άλλου απαιτηθεί, ή 

 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού αλλά και συγκεκριμένων 

ομάδων επαγγελματιών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην περιοχή παρέμβασης η κατάρτιση των επαγγελματιών του 

τουριστικού κλάδου την παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών, με στόχο την αναβάθμιση 

των υπηρεσιών, στην εφαρμογή κανονισμών για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, στα οφέλη 

που προκύπτουν από την διασφάλιση προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών με σκοπό την 

ανάπτυξη τουρισμού προσβάσιμου σε όλους, κ.ά. 

Σημαντική επίσης κρίνεται η κατάρτιση στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων,   

στις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται από τους επαγγελματίες, στη συνεργασία των 

επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με επιστήμονες και εργαστήρια ώστε να δοκιμαστεί 

μια νέα μέθοδος παραγωγής ενός προϊόντος ή να παραχθεί μέσω της συνεργασίας ένα νέο / 

πρωτότυπο και καινοτόμο προϊόν.  

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 20.000,00€, με ένταση 

ενίσχυσης 100%, βάσει του καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis),  

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Δικαιούχος της υποδράσης είναι ο πάροχος κατάρτισης ή μεταφοράς γνώσεων ο οποίος διαθέτει 

τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του ιδίου ή του προσωπικού του για την 

εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. 

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι φορέας του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και να έχει νομική 

υπόσταση (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Κοινοπραξία, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) / ατομικές επιχειρήσεις / φυσικά 

πρόσωπα. 

Επιλέξιμες δαπάνες της υπο-δράσης θεωρούνται οι: 

 δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και 

επίδειξης. 

 Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς 

και οι δαπάνες αντικατάστασης. 

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των υπο-δράσεων 19.2.1.1 και 

19.2.1.2  ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα : 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

2. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

3. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

4. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

5. Σχετική εμπειρία παρόχου στην επαγγελματική κατάρτιση 

6. Διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής υποδομής 

7. Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού 

8. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τίτλος Δράσης : Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, 

περιοχές ή δικαιούχους  

Κωδικός δράσης : 19.2.2 

 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό 

προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής  

Κωδικός υποδράσης 19.2.2.1 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά ενδεικτικά σε επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς :  

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια,  

 αυγά, 

 γάλα,  

 διάφορα ζώα – σηροτροφία - μελισσοκομία - σαλιγκαροτροφία,  

 ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών),  

 ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων),  

 οίνος,  

 οπωροκηπευτικά,  

 ακρόδρυα, ξηροί καρποί,  

 άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό,  

 ξύδι (από οίνο, φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).  

Η υποδράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση ή τη συγχώνευση υφιστάμενων μονάδων.  

Στο πλαίσιο της υποδράσης και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα 

ενισχυθούν : 

 καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις που θα παράγουν νέα / πρωτότυπα ή σημαντικά 

βελτιωμένα προϊόντα, ή θα εφαρμόσουν καινοτόμες διαδικασίες στην παραγωγή, ή  

 επενδυτικές προτάσεις που θα αφορούν στην υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων ή και 

υποδομών καθώς και προμήθειας εξοπλισμού και δημιουργίας έντυπου και ηλεκτρονικού  
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

υλικού, αναγκαίου για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και με 

στόχο τη δημιουργία επισκέψιμων  επιχειρήσεων προσβάσιμων σε όλους,  ή  

 επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν από  ΑΜΕΑ.  

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη δράση είναι το κόστος των 

προτεινόμενων δαπανών που αφορούν στην καινοτομία, ή στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ να 

υπερβαίνει το 65% του συνολικού προτεινόμενου κόστους, ή ο δικαιούχος να είναι ΑΜΕΑ  

Ως καινοτομία προϊόντων ή/και διαδικασιών ορίζεται: «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης, με 

σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών 

ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής».  

Μία καινοτόμα δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή και μπορεί να αναφέρεται σε ένα 

νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής, στην τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται, καθώς και στην μη παραγωγή παρόμοιου προϊόντος στην περιοχή. 

Ως καινοτόμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν : τα προϊόντα χαμηλών θερμίδων, τα προϊόντα 

χωρίς προσθήκη συντηρητικών, τα προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη, ζάχαρη 

ή αλάτι, τα  προϊόντα με μειωμένα κορεσμένα λιπαρά, τα προϊόντα με ειδικές ιδιότητες π.χ. 

τρόφιμα για διαβητικούς, τρόφιμα χωρίς γλουτένη, τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε 

διαιτητικές ίνες, τρόφιμα με αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση, τρόφιμα με αυξημένη 

περιεκτικότητα σε προβιοτικά κλπ.  

Η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη όταν έχουμε χρήση νέας 

τεχνολογίας στη συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, την ύπαρξη ασηπτικής επεξεργασίας και 

συσκευασίας, την ύπαρξη συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής, κλπ. 

Ως χρήση συστημάτων αυτοματισμού ελέγχου καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική 

διαδικασία νοείται οτιδήποτε βοηθάει όλους τους άξονες της επιχείρησης, από τον 

προγραμματισμό, μέχρι τον τελικό έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των 

παραγωγικών δεδομένων. 

 Ως νέα ή προηγμένη συσκευασία προϊόντων νοείται η συσκευασία σε βιοπλαστικά ή «πράσινα 

πλαστικά», έξυπνες συσκευασίες εύκολης συντήρησης - αποθήκευσης – χρήσης, κλπ.  

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια 

της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 307.693,00€ με ποσοστό 

ενίσχυσης 65% (de minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενιαία 

επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ εντός της τριετίας.  

 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη 

γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υποδράσης 19.2.2.2 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην ενίσχυση μονάδων παραγωγής προϊόντων στους 

ακόλουθους τομείς :  

 ζυθοποιία,  

 επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος,  

 επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα),  

 μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων,  

 μονάδες πυρηνελαιουργείων,   

 μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή προϊόντα αμπελοοινικής 

προέλευσης, 

 μονάδες  μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων 

κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από γάλα γαϊδούρας),  

 μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών,  

 μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής,  

 παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, 

 μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού,  

 μονάδες αξιοποίησης των παραπροϊόντων από τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση ή τη συγχώνευση  υφιστάμενων μονάδων.  

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα 

ενισχυθούν : 

 καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις που θα παράγουν νέα για την περιοχή / πρωτότυπα ή 

σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, ή θα εφαρμόσουν καινοτόμες διαδικασίες στην παραγωγή.   
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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

 επενδυτικές προτάσεις στους ανωτέρω τομείς που θα αφορούν στην υλοποίηση κτιριακών 

παρεμβάσεων ή και υποδομών καθώς και προμήθειας εξοπλισμού και δημιουργίας έντυπου 

και ηλεκτρονικού υλικού, αναγκαίου για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων με 

αναπηρία και με στόχο τη δημιουργία επισκέψιμων  επιχειρήσεων προσβάσιμων σε όλους.  

 επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν από  ΑΜΕΑ.  

Ως καινοτομία προϊόντων ή/και διαδικασιών ορίζεται : «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης, με 

σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών 

ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». 

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη δράση είναι το κόστος των 

προτεινόμενων δαπανών που αφορούν στην καινοτομία, ή στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ να 

υπερβαίνει το 65% του συνολικού προτεινόμενου κόστους. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια 

της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 307.693,00€ με ποσοστό 

ενίσχυσης 65% (de minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενιαία 

επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ εντός της τριετίας. 

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία ενδεικτικά θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των υπο-δράσεων 

19.2.2.1 και 19.2.2.2 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών 

3. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

5. Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 

6. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

7. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

8. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

9. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ.) 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
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10. Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων 

11. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων 

12. Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

13. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

14. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

15. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

16. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

17. Σύσταση φορέα 

18. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

19. Εξασφάλιση πρώτων υλών  

20. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

21. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

22. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

23. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υποδράσης 19.2.2.3 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού ώστε 

να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής και το τουριστικό προϊόν. 

Ειδικότερα θα ενισχυθεί ο  εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων στους ακόλουθους 
κλάδους  : 

 εναλλακτικών και λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων, 

 μονάδες διανυκτέρευσης   

 χώροι εστίασης και αναψυχής  

 

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που θα ενισχυθούν είναι : 

 Κτιριακές βελτιώσεις και βελτιώσεις στον περιβάλλοντα χώρο 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

 Προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού καθώς και ειδικού εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις 
εναλλακτικού τουρισμού 

 Προμήθεια λογισμικού 

 Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας 

 Δαπάνες προβολής, κλπ 

 Προτεραιότητα θα δοθεί :  

 στις επιχειρήσεις που θα προτείνουν παρεμβάσεις με σκοπό την προσβασιμότητα ΑμεΑ και 
στόχο την δημιουργία «αγροτουρισμού προσβάσιμου σε όλους» ώστε να είναι δυνατή η  
προσέλκυση στην περιοχή νέων δυναμικών αγορών (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, 
άτομα μειωμένης κινητικότητας, όρασης κλπ). Οι κτιριακές παρεμβάσεις σε ξενοδοχεία, 
χώρους συνάθροισης ατόμων, εστιατόρια, κλπ, ενδεικτικά θα αφορούν στη διαμόρφωση 
όλων εκείνων των αναγκαίων υποδομών για την εύκολη πρόσβαση και διαμονή ατόμων με 
αναπηρία (π.χ. ράμπες, lift, κοινόχρηστα WC, διαμόρφωση δωματίων, μπάνιων, κλπ), ενώ 
θα ενισχυθεί και η δημιουργία προσβάσιμου ενημερωτικού υλικού (έντυπο ή ηλεκτρονικό) 
όπως κατάλογοι καταστημάτων, ιστοσελίδες, έντυπα προβολής, κλπ)    

 σε οποιαδήποτε μορφή εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 

Οι επενδύσεις οι οποίες ενισχύονται στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να συνάδουν με την 

μορφή των Τουριστικών Καταλυμάτων και λοιπών Εγκαταστάσεων Τουρισμού, που 

προβλέπονται στην ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ /Β/3885/2016) και σε κάθε περίπτωση οι 

προδιαγραφές που τίθενται στο Ν. 4276 (ΦΕΚ/Α/155/2014). 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 307.693,00€ με ποσοστό 

ενίσχυσης 65% (de minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενιαία 

επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ εντός της τριετίας.  

Σε περίπτωση άυλης πράξης ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 

100.000,00€. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ελκυστικότητας της 

περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υπο-δράσης 

19.2.2.3 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 
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3. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση των δράσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως προτεραιότητες  

5. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

6. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

7. Συμμετοχή σε υφιστάμενα και τοπικά δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων  

8. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

9. Προστασία περιβάλλοντος 

10. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός 

/ υπηρεσίες) 

11. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

12. Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 

13. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

14. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

15. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

16. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

17. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

18. Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με τη σχετική οδηγία) 

19. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 

Τίτλος υποδράσης 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   

Κωδικός υποδράσης 19.2.2.4 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου. Θα ενισχυθεί η 

δημιουργία αλλά και η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα 

ενισχυθούν: 

 καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις στους ανωτέρω τομείς που θα παράγουν νέα ή σημαντικά 

βελτιωμένα προϊόντα, θα εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες ή καινοτόμες διαδικασίες στην 
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παραγωγή, νέες μεθόδους παρασκευής τελικών προϊόντων ή μια νέα μέθοδο παροχής και 

διανομής,  ή  

 επενδυτικές προτάσεις που θα αφορούν στην υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων ή και 

υποδομών καθώς και προμήθειας εξοπλισμού κατάλληλου για την  προσβασιμότητα και 

δυνατότητα εργασίας ατόμων με αναπηρία καθώς και δημιουργίας έντυπου και ηλεκτρονικού 

υλικού προσβάσιμου  σε όλους,   ή   

 επενδύσεις με δικαιούχο ΑΜΕΑ. 

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη δράση είναι το κόστος των 

προτεινόμενων δαπανών που αφορούν στην καινοτομία, ή στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ να 

υπερβαίνει το 65% του συνολικού προτεινόμενου κόστους. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 307.693,00€ με ποσοστό 

ενίσχυσης 65% (de minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενιαία 

επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ εντός της τριετίας.  

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση 

της τοπικής οικονομίας». 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υπο-δράσης 

19.2.2.4 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

3. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 

5. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

6. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

7. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

8. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων 

9. Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

10. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

11. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

12. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

13. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

14. Σύσταση φορέα 

15. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

16. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

17. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

18. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

19. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 

Τίτλος υπο-δράσης Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 

χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.5 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού όπως άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα (ψυχική διαταραχή, πρώην χρήστες 

ουσιών, θύματα βίας και κακοποίησης, κ.λπ.).  

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε χώρους  αθλητισμού – ευεξίας και δομές 

εξυπηρέτησης AMEA, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.λπ.    

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 307.693,00€ με ποσοστό 

ενίσχυσης 65% (de minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενιαία 

επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ εντός της τριετίας. 

Σε περίπτωση άυλης πράξης ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 

100.000,00€. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού». 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ καθώς και λοιποί φορείς.  

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υπο-δράσης 

19.2.2.5 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

3. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 

5. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

6. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

7. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

8. Προστασία περιβάλλοντος 

9. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

10. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

11. Σύσταση φορέα 

12. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

13. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

14. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

15. Αναγκαιότητα της πράξης 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής   

Κωδικός υποδράσης 19.2.2.6 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς : 

 της οικοτεχνίας σε εφαρμογή του Ν.4912/2015 και 

 των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε εφαρμογή του Νόμου 4235/2014. 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αποτελούν παράλληλα καινοτόμες επιχειρήσεις για την περιοχή παρέμβασης εξαιτίας της μη 

ύπαρξης ανάλογων επενδύσεων στην περιοχή. Συνεπώς εξυπηρετούν και τους ειδικούς στόχους 

της τοπικής στρατηγικής   

Ειδικότερα θα ενισχυθούν :  

α) Οι μεταποιητικές μονάδες μικρής κλίμακας, με  εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι  10 kw,  

από τον επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με το Ν.4912/2015 που αφορά στην οικοτεχνία. 

Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: 

 Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα,  

 Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια, φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, 

βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης  άρτος (γαλέτα), φύλλο 

κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές)  

 Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος 

 

 Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί,  

 Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, 

μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων 

και λαχανικών, φρουι γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά,  εργολάβους, 

χαρουπόμελο, προϊόντα από σουσάμι 

 Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα  που έχουν προστεθεί αρωματικά 

φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων  

 Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, 

πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες. 

 Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, 

αρωματικά φυτά  

 Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, 

κρόκος κ.α. τρόφιμα. 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη με αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

3438/Β/2014). 

 Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) 

λίτρου.  

 Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο. 

β)  Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4235/2014 & ΚΥΑ 543/2017 

αφορούν στην αγροτική εκμετάλλευση με ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας τα πέντε (5) 

στρέμματα, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

κεφάλαιο γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και 

παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση.  

Η επιτυχημένη λειτουργία των επισκέψιμων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε  κάποιες 

περιοχές του Ελλαδικού Χώρου αλλά και σε κάποιες Ευρωπαϊκές Χώρες παρέχει ένα ισχυρό 

κίνητρο για την υλοποίηση παρόμοιων παρεμβάσεων στην περιοχή μας, οι οποίες σήμερα 

δεν υφίστανται.  

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες της περιοχής να 

γνωρίσουν την τοπική αγροτική κληρονομιά, να παρατηρήσουν ή / και να συμμετάσχουν σε 

αγροτικές δραστηριότητες ή ακόμα και να αναπτύξουν ποικίλες εναλλακτικές τουριστικές 

δραστηριότητες.  

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης των επισκέψιμων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων υπάρχει η 

δυνατότητα να περιληφθούν χώρος εστίασης ή και οικοτεχνία, ή να  παρέχονται 

εκπαιδευτικές ή και αθλητικές δραστηριότητες, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα και να 

εκτρέφει ή / και να διατηρεί περιορισμένο - σε σχέση με την έκταση  του - αριθμό ζώων.  

Παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα λειτουργίας και αγροτουριστικής μονάδας έως 10 

δωματίων. Ο χαρακτήρας του αγροκτήματος ανάλογα με τις δραστηριότητές του, μπορεί να 

είναι α) γεωργικό, β) καινοτόμο, γ) περιβαλλοντικό, δ) πολιτιστικό και ε) γαστρονομικό. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 307.693,00€ με ποσοστό 

ενίσχυσης 65% (de minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενιαία 

επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ εντός της τριετίας.  

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 

Δικαιούχοι των προτάσεων που αφορούν στη οικοτεχνία είναι :  

• Φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), 

• Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

τα οποία κατά την περάτωση της πράξης πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6 και 7 της ΚΥΑ 

4912/120862/5-11-2015 (ΦΕΚ/Β/2468/2015). Δεν υποχρεούνται να τις ικανοποιούν κατά την 

αίτηση.  

ΚΥΑ 4912/120862, Άρθρο 6 – Έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής 

– Διαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), Άρθρο 7 – 

Δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και της 

εγγραφή τους στο ΚΗΜΟ. 
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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Δικαιούχοι των προτάσεων που αφορούν στα πολυλειτουργικά αγροκτήματα είναι: 

• Φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), 

• Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

τα οποία κατά την περάτωση της πράξης πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 

543/34450 (ΦΕΚ/1145/Β/2017). Δεν υποχρεούνται να τις ικανοποιεί κατά την αίτηση.  

ΚΥΑ 543/34450, Άρθρο 3 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας 

Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων έχουν : α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α’), που τηρείται από το 

ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης β) 

συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ που πληρούν τις 

απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά 

ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν 

με ποσοστό 50% στη σύμπραξη. 

 

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υπο-δράσης 

19.2.2.6 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

3. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

4. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

5. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ.) 

6. Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων 

7. Προστασία περιβάλλοντος 

8. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

9. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

10. Εξασφάλιση πρώτων υλών 

11. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

12. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

13. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τίτλος Δράσης : Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητα της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός δράσης : 19.2.3 

 

Τίτλος υποδράσης Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υποδράσης 19.2.3.1 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς και 

μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και 

μονάδες διαχείρισης διαφόρων υποπροϊόντων στους  εξής τομείς :  

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, αυγά,  

 γάλα,  

 διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία),  

 ζωοτροφές,  

 δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών),  

 ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων),  

 οίνος,  

 οπωροκηπευτικά,  

 άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό,   

 ξηροί καρποί,  

 ξύδι 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 600.000,00€. Το ποσοστό 

ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Κανονισμό 1305/14 . 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  
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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υποδράσης 19.2.3.2 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά σε επενδύσεις στους τομείς :  

 της παραγωγής αιθέριων ελαίων,  

 των αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή προϊόντων αμπελοοινικής προέλευσης,  

 των γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 

κ.λπ. 

Η υποδράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση ή τη συγχώνευση  υφιστάμενων μονάδων.  

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 600.000,00€. Το ποσοστό 

ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών για τις πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις και 35% για τις Μεσαίες επιχειρήσεις . 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά των υπο-δράσεων 

19.2.3.1 και 19.2.3.2 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών 

3. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

5. Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 

6. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

7. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

8. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

9. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ.) 
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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

10. Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων 

11. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων 

12. Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

13. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

14. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

15. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

16. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

17. Σύσταση φορέα 

18. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

19. Εξασφάλιση πρώτων υλών  

20. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

21. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

22. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

23. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 

Τίτλος υποδράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υποδράσης 19.2.3.3 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στη δημιουργία, 

στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων στον τουριστικό τομέα, με 

προτεραιότητα στα ακόλουθα : 

 Επισκέψιμα  αγροκτήματα,  εκτός του Ν.4235/2014 & ΚΥΑ 543/2017  

 Υποδομές διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.ά.) 

 Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού  

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου,  

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού,  

 Χώροι γευσιγνωσίας.  

Άλλες δράσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν είναι: 
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 Χώροι εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταχυφαγεία, παραδοσιακά καφενεία, κ.ά.),  

Όσον αφορά στην ενίσχυση των  επισκέψιμων αγροκτημάτων, στη συγκεκριμένη δράση θα 

ενισχυθούν εκείνα τα αγροκτήματα, που διαθέτουν εκτός από: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) 

φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο ή γ) χώρο εστίασης  ή  δ) αγροτουριστική μονάδα έως 10 δωματίων 

μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών.  

Η επιτυχημένη λειτουργία των επισκέψιμων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε  κάποιες 

περιοχές του Ελλαδικού Χώρου αλλά και σε κάποιες Ευρωπαϊκές Χώρες παρέχει ένα ισχυρό 

κίνητρο για την υλοποίηση παρόμοιων παρεμβάσεων στην περιοχή μας, οι οποίες σήμερα δεν 

υφίστανται.  

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες της περιοχής να 

γνωρίσουν την τοπική αγροτική κληρονομιά, να παρατηρήσουν ή / και να συμμετάσχουν σε 

αγροτικές δραστηριότητες ή ακόμα και να αναπτύξουν ποικίλες εναλλακτικές τουριστικές 

δραστηριότητες.  

Στο πλαίσιο της υποδράσης θα ενισχυθεί επίσης η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών 

μονάδων σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/2016 όπου κριθεί αναγκαίο, επιχειρήσεων οργάνωσης, 

πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων με σκοπό την ψυχαγωγία και 

τη δημιουργική απασχόληση των επισκεπτών (άλογα, ποδήλατα, τοξοβολία, κ.λπ.),  

επιχειρήσεων παροχής εναλλακτικών και ειδικών  μορφών τουρισμού, χώρων γευσιγνωσίας σε 

παραγωγικές μονάδες (π.χ. οινοποιεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία, κ.λπ.), καθώς και επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών για την γενικότερη εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου, όπως και 

χώρων εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταχυφαγεία, καφενεία, κ.ά.). 

Δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης : 

α) με ποσοστό 65% και μέχρι 600.000,00€ μέγιστο προϋπολογισμό, βάσει του Κανονισμού 

651/14, άρθρο 22, σε όλες τις μικρές επενδύσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω και που 

λειτουργούν έως 5 έτη (μη εισηγμένες ΜΜΕ, χωρίς διανομή κερδών)  

β) με ποσοστό 45% και έως 600.000,00 για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και με 

ποσοστό 35% και μέχρι 600.000,00€ για τις Μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει του Κανονισμού 651/14, 

Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων στις υφιστάμενες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που 

λειτουργούν άνω των 5 ετών. 

 

Σε περίπτωση άυλης πράξης ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 

100.000,00€. 
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Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ελκυστικότητας της 

περιοχής παρέμβασης και ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις της υπο-δράσης  19.2.3.3 

ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Προτεραιότητες υπο-δράσης 

3. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

5. Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 

6. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

7. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

8. Συμμετοχή σε υφιστάμενα και τοπικά δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων  

9. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

10. Προστασία περιβάλλοντος 

11. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός 

/ υπηρεσίες) 

12. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

13. Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 

14. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

15. Σύσταση φορέα 

16. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

17. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

18. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

19. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

20. Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων 

21. Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με τη σχετική οδηγία) 

22. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

23. Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 
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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τίτλος υποδράσης 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   

Κωδικός υποδράσης 19.2.3.4 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της  βιοτεχνίας,  

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.  

Θα ενισχυθούν μονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται προϊόντα σχετικά με την τοπική 

παραγωγή (π.χ. γούνα, δέρμα, μάρμαρο, κλπ.) καθώς και τη γενικότερη μεταποιητική 

δραστηριότητα σε διάφορους τομείς (π.χ. ξύλο, γυαλί, ύφασμα, χημικά παρασκευάσματα κ.λπ.). 

Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης 

(χάλκινα, ξυλόγλυπτα, εργόχειρα, υφαντά, δέρμα, κεραμικά, επεξεργασία ημιπολύτιμων λίθων, 

κ.λπ.). Επίσης θα ενισχυθεί η δημιουργία  παραδοσιακών παντοπωλείων, το λιανικό εμπόριο 

(οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης), οι 

επιχειρήσεις  catering, κ.ά.  

Η υποδράση περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση ή τη συγχώνευση  υφιστάμενων μονάδων.  

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 600.000,00€ με ποσοστό 45% 

για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και  ποσοστό 35% για τις Μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει 

του Κανονισμού 651/14, Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση 

της τοπικής οικονομίας». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υπο-δράσης 

19.2.3.4  είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

3. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

5. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

6. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

7. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

8. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων 

9. Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

10. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

11. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

12. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

13. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

14. Σύσταση φορέα 

15. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

16. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

17. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

18. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

19. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

20. Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

Τίτλος υποδράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, 

κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση στόχων της τοπικής 

στρατηγικής 

Κωδικός υποδράσης 19.2.3.5 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού όπως παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών και άλλων συναφών υποδομών, χώροι αθλητισμού, χώροι  ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, ωδεία, εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 

δραστηριότητες, όπως και δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, γυμναστήρια, spa,  κ.ά. 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως κύριο μέλημα αφενός τη διατήρηση ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και αφετέρου την παροχή 

υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 600.000,00€ με ποσοστό 45% 

για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και με ποσοστό 35% για τις Μεσαίες επιχειρήσεις, 

βάσει του Κανονισμού 651/14, Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων. 

Σε περίπτωση άυλης πράξης ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 

100.000,00€. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ καθώς και λοιποί φορείς.  

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά για την υπο-δράση 

19.2.3.5  είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

3. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 

5. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

6. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

7. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

8. Προστασία περιβάλλοντος 

9. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

10. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

11. Σύσταση φορέα 

12. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

13. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

14. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

15. Αναγκαιότητα της πράξης 

16. Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τίτλος Δράσης : Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 

περιοχές 

Κωδικός δράσης : 19.2.4 

 

Τίτλος υποδράσης Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια   

Κωδικός υποδράσης 19.2.4.1 

Η συγκεκριμένη υποδράση περιλαμβάνει έργα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Στις απομακρυσμένες περιοχές τέτοιου χαρακτήρα 

μικρά έργα υποδομής είναι από τα πλέον αναγκαία.  

Ειδικότερα, η υποδράση περιλαμβάνει πράξεις που αφορούν σε: 

Υποδομές μικρής κλίμακας (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμών) και εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια.  

Στόχος είναι η κατασκευή ή η αναβάθμιση μικρής κλίμακας τοπικών υποδομών οι οποίες θα 

συμβάλλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και 

στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

Αφορά μικρά έργα (σημειακές παρεμβάσεις) καθώς το σύνολο σχεδόν των οικισμών της περιοχής 

παρέμβασης έχει επάρκεια σε εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης, οι περισσότεροι οικισμοί της 

διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και το οδικό δίκτυο καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες 

της περιοχής.  

Επίσης  με τη συγκεκριμένη υποδράση παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς να 

αποκαταστήσουν ενεργειακά τα κτίρια τους έτσι ώστε να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας 

είτε ηλεκτρικής είτε θερμικής έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση 

λειτουργικού κόστους.   

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000,00€ 

εκτός των έργων που αφορούν στη διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων 

ύδρευσης στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 2.000.000,00€, με 

ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού». 

Δικαιούχοι της υποδράσης είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 

Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, που συγκροτούν την έννοια του 

δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής 

Διοίκησης» έτσι όπως καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ετήσια 

βάση. 

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υποδράσης 

19.2.4.1  είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

2. Αναγκαιότητα της πράξης 

3. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

4. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

5. Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης 

6. Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία) 

7. Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

8. Προστασία περιβάλλοντος 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 

Τίτλος υποδράσης Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των 

σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)   

Κωδικός υποδράσης 19.2.4.2 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, αθλητικές υποδομές, κ.λπ.), με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.  
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Στις απομακρυσμένες περιοχές τέτοιου χαρακτήρα μικρά έργα υποδομής είναι από τα πλέον 

αναγκαία.  Στόχος είναι να δημιουργηθούν ή να βελτιωθούν - αναβαθμιστούν τα κέντρα 

κοινωνικών υποδομών.  

Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, που θα βοηθήσουν 

τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους ικανότητες, θα αποφορτίσουν το πιεσμένο 

πρόγραμμα των εργαζόμενων γονέων στο σπίτι και θα βελτιώσουν την απόδοση και την 

προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, σε αγροτικά ιατρεία που θα καλύψουν τις 

συνεχείς ανάγκες σε περίθαλψη των κατοίκων, σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και 

ΑΜΕΑ που θα καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ. 

Επιπρόσθετα προβλέπεται η στήριξη επενδύσεων για δημόσια χρήση σε αθλητικές - ψυχαγωγικές 

υποδομές, όπως η κατασκευή ή η βελτίωση ή η επέκταση εγκαταστάσεων (παιδικές χαρές, 

γήπεδα 5x5, γήπεδα τένις, κ.λπ.) που θα συμβάλουν στην άθληση, ψυχαγωγία και 

κοινωνικοποίηση των παιδιών αλλά και τη  βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

περιοχής παρέμβασης. 

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι παρακάτω υποδομές: 

 Υποδομές αγροτικών ιατρείων και κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων σε περιοχές 

με υψηλό αριθμό ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών),  

 Υποδομές παιδικών σταθμών και συναφών δραστηριοτήτων σε περιοχές με συγκριτικά υψηλό 

αριθμό νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας  

 Αθλητικές – ψυχαγωγικές υποδομές στις περιοχές με σχετικά υψηλό αριθμό παιδιών 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000,00€, με 

ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού». 

Δικαιούχοι της υποδράσης είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 

Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, που συγκροτούν την έννοια του 

δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής 

Διοίκησης» έτσι όπως καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ετήσια 

βάση. 
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Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υποδράσης 

19.2.4.2 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

2. Προτεραιότητες υπο-δράσης 

3. Αναγκαιότητα της πράξης 

4. Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία κόστους 

5. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

6. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

7. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

8. Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία) 

9. Προστασία περιβάλλοντος 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 

Τίτλος υποδράσης Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 

υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες 

και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, 

κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, 

ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)   

Κωδικός υποδράσης 19.2.4.3 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων που έχουν ως κυρίως στόχο τη 

βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και την ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος. Συνεπώς θα ενταχθούν έργα που αφορούν σε: 

 Αναπλάσεις σημαντικών χώρων και υποδομών αναψυχής εντός οικισμών 

 Τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, όπως, τουριστικά 

περίπτερα και κέντρα πληροφόρησης, σημάνσεις αξιοθέατων, δημιουργία ποδηλατικών 

διαδρομών, καθώς και ενέργειες προβολής των περιοχών, κ.λπ.  

Οι ενέργειες θα στοχεύουν στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου 

(φυσικό περιβάλλον, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά), στην προσέλκυση μεγαλύτερου 

αριθμού επισκεπτών, στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και στη δημιουργία 

ισχυρού και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος. Τα κέντρα θα παρέχουν όλη εκείνη την 
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πληροφόρηση που κρίνεται αναγκαία προκειμένου ο επισκέπτης να γνωρίσει την περιοχή, να 

μείνει ευχαριστημένος από τη διαμονή, να την κάνει γνωστή στους άλλους και να την 

επισκεφτεί ξανά. 

Προτεραιότητα στις υποδομές θα δοθεί στους οικισμούς με βάση το χαρακτηρισμό τους ως 

Παραδοσιακός ή Τουριστικός οικισμός (συνημμένος πίνακας οικισμών  σύμφωνα με το 

χαρακτηρισμό τους).  

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 600.000,00€ με 

ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Για τα έργα τα οποία αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 € για έργα δημόσιου χαρακτήρα. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ελκυστικότητας της 

περιοχής παρέμβασης και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος». 

Δικαιούχοι της υποδράσης είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 

Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, που συγκροτούν την έννοια του 

δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής 

Διοίκησης» έτσι όπως καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ετήσια 

βάση. 

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υποδράσης 

19.2.4.3  είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

2. Προτεραιότητες υπο-δράσης 

3. Αναγκαιότητα της πράξης 

4. Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία κόστους 

5. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

6. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

7. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

8. Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία) 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 
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Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων   

Κωδικός υποδράσης 19.2.4.4 

Η συγκεκριμένη υποδράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδέονται 

με την πολιτιστική κληρονομιά, την άυλη κληρονομιά (έθιμα και λαϊκή παράδοση), τις 

καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις (φεστιβάλ, εκθέσεις, κ.λπ.), τις 

πολιτιστικές και καλλιτεχνικές  δραστηριότητες. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 50.000,00€. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού». 

Δικαιούχοι της υποδράσης είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υποδράσης 

19.2.4.4 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

2. Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία κόστους 

3. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

4. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

5. Σύσταση φορέα 

6. Φύση / Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα 

7. Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 
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Τίτλος υποδράσης 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.)   

Κωδικός υποδράσης 19.2.4.5 

Η συγκεκριμένη υποδράση περιλαμβάνει πράξεις που αφορούν σε στήριξη για μελέτες,  

υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό και την διατήρηση αναβάθμιση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση επενδύσεων για πολυλειτουργικές – ψυχαγωγικές 

υποδομές (άρθρο 55 ΚΑΝ 651/2014) με πολιτιστικό χαρακτήρα. 

Στόχος είναι να δημιουργηθούν ή να βελτιωθούν - αναβαθμιστούν τα κέντρα πολιτιστικών 

υποδομών της περιοχής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα αφορά σε μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, 

πολιτιστικούς χώρους, συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, πολυλειτουργικές – 

ψυχαγωγικές υποδομές, υλική κληρονομιά των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των 

ιστορικών χώρων και κτιρίων, φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά, 

ή αναγνωρίζεται επισήμως ως πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά, από τις αρμόδιες  Υπηρεσίες,  

καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης της σημασίας 

που έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών, σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, 

ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων. 

Μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 

φυσικής κληρονομιάς, των αγροτικών τοπίων και τόπων, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στην ανάδειξη, 

προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.  

Πρόκειται για μικρής κλίμακας παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τη μελέτη μαζί με την υλοποίηση 

(υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων) δράσεων για την αειφορική διαχείριση αγροτικών 

οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο. Την υλοποίηση «άυλων» ενεργειών για την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και τη δικτύωση. Την κατασκευή μικρής κλίμακας υποδομών και έργων για την 
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αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας, όπως 

φυτεύσεις, τεχνικά έργα προστασίας - διευθέτησης εδάφους ή υδάτων. Συμπεριλάμβανονται 

επίσης έργα αποκατάστασης σχετικών υποδομών «παραδοσιακού χαρακτήρα βρύσες - μύλοι -  

γεφύρια, καθαρισμός και αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων, διαμόρφωση λοιπών 

«πράσινων» υποδομών, δημιουργία φωλιών και καταφυγίων για άγρια πανίδα κ.λπ.  

Προτεραιότητα θα δοθεί σε αξιόλογα παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα που είχαν κατά το 

παρελθόν παραγωγική δραστηριότητα και μπορούν να γίνουν επισκέψιμα και επιδεικτικού 

χαρακτήρα καθώς και σε χαρακτηρισμένες υποδομές ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα 

(γεφύρια, μονοπάτια, κ.λπ.), σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία της φύσης, κ.λπ. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 600.000,00€, με 

ποσοστό ενίσχυσης 100% όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος ή 80% των επιλέξιμων δαπανών 

σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 55 του 651/2014. 

Για τα έργα τα οποία αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 € για έργα δημόσιου χαρακτήρα. 

Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση αποτελεί τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του έργου. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού. Εξαιρείται η περίπτωση που αυτό ανακύπτει από σχετικές κανονιστικές 

ρυθμίσεις όπως αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με την 

επιφύλαξη του ανωτάτου συνολικού κόστους ανά δράση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 

Υπομέτρου 19.2 όπως ισχύει. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του κόστους, βαρύνει αποκλειστικά και 

μόνο το δικαιούχο. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού». 

Δικαιούχοι της υποδράσης είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 

Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, που συγκροτούν την έννοια του 

δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής 

Διοίκησης» έτσι όπως καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ετήσια 

βάση. 
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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της δράσης 19.2.4.5 

είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

2. Προτεραιότητες υπο-δράσης 

3. Αναγκαιότητα της πράξης 

4. Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (περιοχές RAMSAR, NATURA, προστατευόμενες περιοχές, 

υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής δραστηριότητας όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες και 

άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις ασκούμενες από τη γεωργία) 

5. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

6. Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία κόστους 

7. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

8. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

9. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

10. Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

 

Τίτλος Δράσης : Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας των δασών 

Κωδικός δράσης : 19.2.6 

 

Τίτλος υποδράσης Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην 

επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

Κωδικός υποδράσης 19.2.6.2 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την 

επεξεργασία, διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων καθώς και στην εισαγωγή 

δασοκομικών τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. 

Θα ενισχυθούν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, 

αποφλοίωσης, σχίσης, ξήρανσης κ.ά. καθώς και σε παραγωγή α’ ύλης για παραγωγή ενέργειας. 

Επίσης θα ενισχυθούν επενδύσεις που συνεισφέρουν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των 

δασικών πόρων. 

Στον τομέα της εμπορίας κρίνεται απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών 

προϊόντων όπου αυτό είναι εφικτό (καυσόξυλα) και η διάθεσή τους στην αγορά. 

Επίσης θα ενισχυθεί και η μεταποιητική διαδικασία έως και την πρωτογενή επεξεργασία με την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας και την προώθηση των υπολειμμάτων στην 

παραγωγή ενέργειας. 

Σημαντική θεωρείται η ενσωμάτωση της καινοτομίας τόσο για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας όσο και για την περιβαλλοντική προστασία 

των δασών. 

Για την βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών θα ενισχυθούν επενδύσεις σε φιλικά προς το 

έδαφος και τους πόρους μηχανήματα καθώς και πρακτικές συγκομιδής. Οι επεμβάσεις αυτές θα 

έχουν και περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς θα συμβάλουν στην προστασία των δασών 

(συσσωρευμένη βιομάζα σε ξηροθερμικές συνθήκες, κινητοποίηση δασικών προϊόντων σε υπο-

εκμεταλλευόμενα δάση).  

Στόχος της υποδράσης είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής και του εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά τη διαδικασία των δασικών προϊόντων (συλλογή, υλοτομία, μεταφορά), την 

πρίση, μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους και την ενίσχυση του δασοκομικού δυναμικού. 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 600.000,00€ με ποσοστό 

ενίσχυσης 40% 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η  «Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση 

της τοπικής οικονομίας». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υποδράσης 

19.2.6.2  είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης 

2. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

3. Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 

4. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 

5. Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της πρότασης) 

6. Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

7. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων 

8. Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

9. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

10. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

11. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

12. Σύσταση φορέα 

13. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

14. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

15. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

16. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

17. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 
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                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

 

Τίτλος Δράσης : Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός δράσης : 19.2.7 

 

Τίτλος υποδράσης Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) 

Κωδικός υποδράσης 19.2.7.1 

Η συγκεκριμένη υποδράση υποστηρίζει έργα πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης 

έρευνας με απώτερο σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής 

της στα δεδομένα της Ελλάδας.  

Τέτοια έργα θα πρέπει να στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα και να 

προσφέρουν πρόσθετη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, τόσο από πλευράς ανταγωνισμού όσο 

και σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των πόρων. 

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει διαφόρους φορείς όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

εργαστήρια ελέγχου, παραγωγούς,  κ.λπ. 

Οι επενδύσεις σε καινοτομίες και πιλοτικά έργα αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα στο Τοπικό 

Πρόγραμμα, καθώς προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία και αποτελούν σημαντικό δείκτη 

οικονομικής ανάπτυξης για μια περιοχή.  

Η υλοποίηση πιλοτικών έργων αφορά σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκτός γεωργικού 

τομέα και συνδυάζεται με την επιμέρους στρατηγική ανάπτυξης «υιοθέτηση σύγχρονων και 

καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία», όπως αυτή προσδιορίστηκε 

στην ανάλυση SWOT του τοπικού προγράμματος. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης ανέρχεται στις 307.692,00€ με αποκλειστική 

χρήση de minimis και ποσοστό 65%. 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Προώθηση της συμμετοχής, της 

συνεργασίας, της δικτύωσης & της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών 

περιοχών, εταίρων & κρατών». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  
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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ενδεικτικά της υποδράσης 

19.2.7.1  είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

2. Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού 

3. Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος 

έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας) 

4. Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών του δικτύου 

5. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

7. Σύσταση φορέα 

8. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

9. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

10. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

11. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

12. Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη συνεργασία 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 

Τίτλος υποδράσης Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 

τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

Κωδικός υποδράσης 19.2.7.2 

Στο πλαίσιο της υποδράσης, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες 

μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης 

στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής  όπως και πρακτικών 

που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα 

τροφίμων.  

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει διαφόρους φορείς όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

εργαστήρια ελέγχου, παραγωγούς,  κ.λπ. 
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                              Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης ανέρχεται στα 307.692,00€ με αποκλειστική 

χρήση de minimis και ποσοστό 65% . 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

 

Τίτλος υποδράσης Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση 

κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση 

εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη ή/και 

την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό 

Κωδικός υποδράσης 19.2.7.3 

Η συγκεκριμένη υποδράση ενισχύει τις συνέργειες, τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις μεταξύ 

μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων 

και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που 

συνδέονται με τον αγροτουρισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν συνεργασίες διάφορων φορέων του τουριστικού κυκλώματος 

όπως ταξιδιωτικά γραφεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις αναψυχής, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις 

υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης ανέρχεται στα 307.692,00€ με αποκλειστική 

χρήση de minimis και ποσοστό 65% . 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ελκυστικότητας της 

περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος». 

Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  
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Τίτλος υποδράσης Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της 

αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και 

την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 

Κωδικός υποδράσης 19.2.7.7 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποδράσης θα ενισχυθεί η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης 

συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, 

επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής),  όπως και των δραστηριοτήτων 

προώθησης με σκοπό: 

 τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού 

 τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με την 

ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία) 

Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές παραγωγών - Farmers’ Markets προκειμένου να 

συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η απευθείας 

διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα (νωπά 

ή / και μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες. 

Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν θα έχουν σαν σκοπό τη διάθεση του προϊόντος 

απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός 

μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν 

σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των 

Αγορών Παραγωγών. 

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή / διευκολυντή (Innovation Broker / Facilitator) για τη 

διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών. 

Οι ενέργειες προώθησης θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την 

ύπαρξη βραχέων αλυσίδων ή τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς 

προϊόντων μέσω αυτού του τρόπου.  

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης ανέρχεται στα 307.692,00€ με αποκλειστική 

χρήση de minimis  και ποσοστό 65% . 

Η θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». 
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Δικαιούχοι της υποδράσης μπορεί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

 

Τα συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα, θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο 

ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, επιχειρήσεις 

ή άλλους φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ) και θα διαθέτουν εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο 

επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του συνεργατικού σχήματος. 

Τα συνεργατικά σχήματα θα μπορούν είτε να έχουν νομική υπόσταση (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Κοινοπραξία, 

ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) / ατομικές επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα είτε να καθορίζεται η μορφή 

και η λειτουργία τους σε ένα επίσημο συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας που θα αναφέρει 

ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών της 

επιχειρησιακής ομάδας. Ο ένας εκ των συνεργαζόμενων μελών ορίζεται από τους 

ενδιαφερόμενους ως κοινός εκπρόσωπος (Συντονιστής Φορέας).  

Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συμπράττουν για την 

υλοποίηση του έργου και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείρισή του. Παράλληλα, 

κάθε δικαιούχος (εταίρος της σύμπραξης) διατηρεί την ευθύνη εξολοκλήρου για το επιμέρους 

τμήμα του έργου που δεσμεύεται να υλοποιήσει. 

Η ενεργοποίηση του συνεργατικού σχήματος πρέπει να είναι τοπικού χαρακτήρα. 

Οι συμπράττουσες επιχειρήσεις μιας πράξης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, δηλαδή 

να μην χαρακτηρίζονται ως συνεργαζόμενες ή ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια 

του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού Ε.Ε. 702/2014.. 

Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν για το ίδιο αντικείμενο, το οποίο 

προβλέπεται στο επιχειρηματικό σχέδιο. 

Κάθε φορέας μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος σε οποιαδήποτε σύμπραξη χωρίς όριο,  πάντα 

όμως με διαφορετικό συνεργατικό σχήμα. 

Σε κάθε περίπτωση το μη ανακτήσιμο ΦΠΑ είναι επιλέξιμο. 
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Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία ενδεικτικά θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των υποδράσεων 

19.2.7.2, 19.2.7,3, 19.2.7.7 είναι τα ακόλουθα :  

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

2. Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού 

3. Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος 

έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας) 

4. Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών του δικτύου 

5. Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός 

/ υπηρεσίες) 

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

7. Σύσταση φορέα 

8. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

9. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

10. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

11. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο δικαιούχους ανέρχεται στο 30% της 

μέγιστης βαθμολογίας 100. 

 


