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CLLD/LEADER-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

«Εκ των κάτω προς τα επάνω(bottom-up)» σχεδιασμός  
–Περιοχή εφαρμογής  

–Εταιρικό σχήμα  
–Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης / στόχοι / δράσεις  

Πολύ-τομεακή προσέγγιση  

Ενίσχυση δράσεων συνεργασίας  

Πολύ-ταμειακή προσέγγιση (συνδυασμός δράσεων του ΕΓΤΑΑ 
και δράσεων των ΕΤΘΑ, ή/και το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ) 



Χρηματοδότηση του CLLD 

• ΕΓΤΑΑ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης  

• ΕΤΘΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 & Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 808/2014 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014  

• αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση 

• του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014-2020. 

• αριθ. C (2015) 7417/23.10.2015 απόφαση 
τηςΕπιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος 
Aλιείας και Θάλασσας 2014-2020 της Ελλάδας 

Περιοχές 
εφαρμογής:  

• Τοπικές / Δημοτικές 
Κοινότητες των οποίων 
ο συνολικός μόνιμος 
πληθυσμός ή ο μόνιμος 
πληθυσμός των εκτός 
σχεδίου περιοχών είναι 
μικρότερος των 15.000 
κατοίκων 



Περιοχή εφαρμογής 
 

Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος στην 
Ηλεία(Πληθυσμός:118.178 κατ.) 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LEADER/CLLD 

a/a Δήμος Δημοτική Ενότητα-Παρατηρήσεις 

1 Ηλιδας 
Όλος ο Δήμος εκτός από τις εντός 

σχεδίου περιοχές της ΔΚ Αμαλιάδας¹ 

2 
Ανδραβίδας-

Κυλλήνης 
Όλος ο Δήμος 

3 Αρχαίας Ολυμπίας Όλος ο Δήμος 

4 Πηνειού Όλος ο Δήμος 

5 Πύργου 
Όλος ο Δήμος εκτός από τις εντός 

σχεδίου περιοχές της Δ/Κ Πύργου ¹ 

6 Ζαχάρως Όλος ο Δήμος 

7 
Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων 
Όλος ο Δήμος  

¹ Εξαιρούνται οι εντός σχεδίου περιοχές των Δ-Τ/Κ με πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους 



Περιοχή 
εφαρμογής(ΕΤΘΑ)πληθ.45702 

κατ. 



Θεματικές κατευθύνσεις και Στοχοι 
του ΤΠ 

Βασική θεματική κατεύθυνση  της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης:  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας  των επιχειρήσεων του 
αγροδιατροφικού τομέα και δευτερεύουσες: 

Βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης 

και της ποιότητας ζωής 
του τοπικού πληθυσμού 

Ανάγκη για «έξυπνη» και ολιστική αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής παρέμβασης μέσα από την ανάδειξη της 
μοναδικότητας τους.  

Βελτίωση της ελκυστικότητας 

της περιοχής παρέμβασης 

και ενίσχυση του τουριστικού 

προιόντος. 



Θεματικές κατευθύνσεις και Στοχοι 
του ΤΠ 

 Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 

της τοπικής 
οικονομίας 

Αύξηση 
προστιθέμενης 

αξίας  & 
εισοδημάτων 

Ποιοτική 
αναβάθμιση και 

διαφοροποίηση των 
παραγόμενων  
προϊόντων και 

υπηρεσιών  
 



Θεματικές 
κατευθύνσεις και 

Στόχοι του ΤΠ 



Θεματικές 
κατευθύνσεις 
και Στόχοι του 

ΤΠ 



 

Στρατηγικός Στόχος 2 
(ΣΣ2):  

Διαφοροποίηση και 
διεύρυνση της 

παραγωγικής και 
οικονομικής βάσης της 

περιοχής μέσω 
παραγωγικής 

ανασυγκρότησης και της 
προώθησης συνεργασιών 

και δικτυώσεων. 

Στρατηγικός Στόχος 
3 (ΣΣ3):  

Προστασία και 
ανάδειξη του 

πλούσιου 
πολιτιστικού και 

φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Στρατηγικός Στόχος 
4 (ΣΣ4):  

Βελτίωση της 
κοινωνικής συνοχής. 



Κριτήρια Επιλογής  

• Ετοιμότητα-Ωριμότητα πρότασης  
• Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, δικτύωσης και 

συνεργασίας.  
• Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες 

ενέργειες.  
• Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης των περιοχών, ή να 

έργα φιλικά προς το περιβάλλον με αειφόρο χαρακτήρα.  
• Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.  
 

Η ΟΤΔ, βάσει και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής βάσει των παρακάτω αρχών:  

Και μόνο για τη Δράση 19.2.4.2 (Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις)  

Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με 

ιστορία και τοπικά δρώμενα 

Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του 

παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης 



ΕΓΤΑΑ: Δημόσια Εργα 

 

 

 

Υποδράση 

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

• Μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων 
ύδρευσης 

• Ενέργειες που στοχεύουν στην ανακύκλωση 

• Ενέργειες αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών που 
συμβάλλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού και 
καταναλωτικού περιβάλλοντος, όπως κτίρια/χώροι στέγασης 
υπηρεσιών με σκοπό την επίδειξη/πώληση τοπικών π.χ. 
εκθετήρια, τοπικές αγορές κλπ. με την προϋπόθεση της 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων 

• Καθώς και γενικότερα πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας  

Η υποδράση αφορά γενικά σε 
υποδομές μικρής κλίμακας 

εντός οικισμών 

Όπως:  

• Η χρήση των υποδομών θα είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, 
χωρίς καμία επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος 

Ποσοστό επιχορήγησης:  100%.  

 

•Το προτεινόμενο έργο είναι συνέχεια ή λειτουργεί 
συμπληρωματικά με ενταγμένο έργο στο ΠΕΠ ή στο Ειδικό 
Πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών    

•Η παρέμβαση συμβάλλει στην αξιοποίηση/ανάδειξη 
παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου ή υλοποιείται σε 
παραδοσιακό οικισμό ή σέβεται τα στοιχεία της τοπικής 
αρχιτεκτονικής  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  



ΕΓΤΑΑ: Δημόσια Εργα 

 

 

 

Υποδράση 
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 
υποδομών 

• παιδικοί σταθμοί,  

• αγροτικά ιατρεία,  

• κέντρα απασχόλησης και φροντίδας 
νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ 

•  αθλητικοί χώροι.  

Η υποδράση αφορά δημιουργία, βελτίωση 
ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό 

την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

Όπως:  

•Η χρήση των υποδομών θα είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, 
χωρίς καμία επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος 

Ποσοστό επιχορήγησης:  100%.  

•Το προτεινόμενο εργο είναι συνέχεια ή λειτουργεί 
συμπληρωματικά με ενταγμένο εργο στο ΠΕΠ ή στο Ειδικό 
Πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών 

•Η πρόταση συμβάλλει στην αξιοποίηση υφιστάμενης 
υποδομής(κτιριακής ή άλλης) ή στην αξιοποίηση και 
αναβάθμιση υφιστάμενης δομής, εκδήλωσης ή 
παραδοσιακού θεσμού της περιοχής 

•Η πρόταση συμβάλλει στην αξιοποίηση παραδοσιακού ή 
διατηρητέου κτιρίου ή υλοποιείται σε παραδοσιακό οικισμό ή 
εναρμονίζεται με την τοπική αρχιτεκτονική 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  



ΕΓΤΑΑ: Δημόσια Εργα 

 

 

 

Υποδράση 
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 

•στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, 
πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, 
παρατηρητήρια, θέσεις θέας 

•στην ενημέρωση επισκεπτών και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής 
όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή 
πληροφοριακού και τουριστικού υλικού.  

Η υποδράση γενικά 
αφορά σε έργα 

μικρής κλίμακας που 
συμβάλουν / 
στοχεύουν : 

•Η χρήση των υποδομών θα είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, 
χωρίς καμία επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος 

Ποσοστό επιχορήγησης:  100%.  

•Η πρόταση συμβάλλει  στην προώθηση του στόχου για 
δικτύωση/θεματικες διαδρομές 

•Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
υποβαλλόμενης πρότασης 

•Η πρόταση συμβάλλει στην αξιοποίηση υφιστάμενης 
υποδομής(κτιριακής ή άλλης) ή/και στην αξιοποίηση και 
αναβάθμιση υφιστάμενης δομής, 

•Η πρόταση συμβάλλει στην αξιοποίηση παραδοσιακού ή 
διατηρητέου κτιρίου ή υλοποιείται σε παραδοσιακό οικισμό ή 
εναρμονίζεται με την τοπική αρχιτεκτονική 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  



ΕΓΤΑΑ: Δημόσια Εργα 

 

 

 

Υποδράση 
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 

• Ανώτατο ύψος 
προϋπολογισμού 
εκδηλώσεων, εκδόσεων, 
εκθέσεων κλπ. 50.000 € 

Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής 
παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής 

εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις 
τοπικές εκδηλώσεις. 

•Η χρήση των υποδομών θα είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, 
χωρίς καμία επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος 

Ποσοστό επιχορήγησης:  100%.  

•Υπάρχει ουσιαστική συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
υποβαλλόμενης πρότασης με ενταγμένες δράσεις και έργα 
άλλων προγραμμάτων στην περιοχή (ΠΕΠ και  ΕΚΤ )  του ίδιου ή 
άλλων φορέων 

•Αξιοποίηση υφιστάμενων παραδοσιακών εκδηλώσεων/θεσμών
  

•Ενίσχυση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή τοπικών 
προϊόντων ποιότητας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό της 
περιοχής. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  



ΕΓΤΑΑ: Δημόσια Εργα 

 

 

 

Υποδράση 
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 

 

• ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής 
κληρονομίας(προστατευόμενες περιοχές κλπ)  

• αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών 
συστημάτων  

• ανάδειξη πολιτιστικών/ιστορικών στοιχείων (βρύσες, 
γεφύρια, μύλοι ξερολιθιές – αλώνια - γούρνες κλπ),  

• θεματικά μονοπάτια- διαδρομές με φυσική ή πολιτιστική 
αξία  

• δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

• ίδρυσης/αναβάθμισης/ανάδειξης Πολιτιστικών-
συνεδριακών κέντρων, θεάτρων, εκθεσιακών χώρων-
συλλογών ,μουσείων,  βιβλιοθηκών  

• ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας 
μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών 

 

Μέσω της 
υποδράσης 

γενικά 
δύναται να 

υλοποιηθούν 
πράξεις  
όπως: 



ΕΓΤΑΑ: Δημόσια Εργα 

 

 

 

Υποδράση 
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 

•Η χρήση των υποδομών θα είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, 
χωρίς καμία επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος 

Ποσοστό επιχορήγησης:  
100%.  

• Η πρόταση συμβάλλει στην αποκατάσταση 
υποβαθμισμένης περιοχής/αγροτικού 
οικοσυστήματος  

• Η πρόταση συμβάλλει στην αξιοποίηση 
υφιστάμενης υποδομής(κτιριακής ή άλλης) ή/και 
στην αξιοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενης 
δομής, εκδήλωσης ή παραδοσιακού θεσμού της 
περιοχής  

• Η πρόταση συμβάλλει στην αξιοποίηση 
παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου ή 
υλοποιείται σε παραδοσιακό οικισμό ή 
εναρμονίζεται με την τοπική αρχιτεκτονική 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  



Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης  
• Έργα διαχείρισης στερεών / υγρών αποβλήτων, έργα ύδρευσης: μέχρι 

2.000.000 €.  

• Άυλες ενέργειες: 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα 

• Δυνατότητα προκαταβολής.  

% √ 



Ποσά προκήρυξης ανά Υποδράση 

• 150.000,00€ 
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

• 400.000,00€ 
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των 
σχετικών υποδομών  

• 703.500,00€ 
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  

• 100.000,00€ 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων  

• 650.000,00€ 
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   



Υποβολή Πρότασης  
• Η πρόταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος 

ΟΠΣΑΑ 

• Ο Φυσικός Φάκελος κατατίθεται στα γραφεία της 
Αναπτυξιακής Ολυμπίας  

• Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 
πρότασης:  2/5/2018 

• Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής 
πρότασης:  31/7/2018 και ώρα 14:00 

• Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης 
αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων 
δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ - ΑΝΟΛ 
Α.Ε: 10/8/2018  και ώρα 14:00 

 Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και 

αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης 

στο ΟΠΣΑΑ. 



 

 

 

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΠΟΛΥ ! 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ  

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER  


