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CLLD/LEADER 2014-2020
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων

CLLD/LEADER
Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων
Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014-2020
«Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader
(ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών
Κοινοτήτων)»

Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ 20142020.
«Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής
Συνοχής»
1η Προκήρυξη Ιδιωτικών έργων CLLD /LEADER

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

ΑνδραβίδαςΚυλλήνης

Όλος ο Δήμος

3
4

Αρχαίας Ολυμπίας
Πηνειού

Όλος ο Δήμος
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

ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων

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 της ελκυστικότητας
της περιοχής παρέμβασης
και ενίσχυση του τουριστικού
προιόντος.

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.

Θεματικές κατευθύνσεις και Στοχοι
του ΤΠ
Ποιοτική
αναβάθμιση και
διαφοροποίηση των
παραγόμενων
προϊόντων και
υπηρεσιών

Αύξηση
προστιθέμενης
αξίας &
εισοδημάτων

Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας
της τοπικής
οικονομίας

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.

Ειδικός Στόχος 3 (ΕΣ3): Βελτίωση και αναβάθμιση τουριστικών
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού(βασικά σημεία)
 Ποιοτική αναβάθμιση του θερινού τουρισμού και εκτόνωση της
τουριστικής κίνησης προς την ορεινή ενδοχώρα.
 Αξιοποίηση της υψηλής επισκεψιμότητας της Αρχαίας Ολυμπίας και
σύνδεση του τουρισμού κρουαζιέρας της περιοχής του Κατακόλου με
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός,
οινοτουρισμός, κλπ).
 Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μπορεί να συμβάλλει
καθοριστικά στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και στην
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με άμεσα θετικά αποτελέσματα
στο τοπικό εισόδημα.
 Η ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού σε επιλεγμένες περιοχές είναι ένα
εντελώς νέο προϊόν που μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του
εισοδήματος των αλιέων και την βελτίωση της βιωσιμότητάς της
δραστηριότητάς τους.

Ειδικός Στόχος 3 (ΕΣ3): Βελτίωση και αναβάθμιση τουριστικών
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού.

 Σημαντική προτεραιότητα είναι η σύνδεση /δικτύωση του
τουρισμού με τα προϊόντα και με την απευθείας διάθεσή
τους στους επισκέπτες (εστιατόρια, τοπικές αγορές,
αγροκτήματα, πρατήρια κλπ) και με την ανάπτυξη απευθείας
συστημάτων ηλεκτρονικών πωλήσεων.
 Στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών
υποδομών μπορεί να συμβάλλει επίσης και η προώθηση
δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές αναψυχής, στήριξη του
τουρισμού αλιευτικών περιοχών, τουριστικές πληροφορίες
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

Κριτήρια Επιλογής
Η ΟΤΔ, βάσει και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, καθόρισε τα
κριτήρια επιλογής βάσει των παρακάτω βασικών αρχών:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ετοιμότητα-Ωριμότητα πρότασης
Ανάπτυξη δράσεων συλλογικών φορέων, και ενεργειών
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.
Αξιοποίηση χρηματοδοτικής ικανότητας υποψήφιων
επενδυτών
Προώθηση εναλλακτικών /ειδικών μορφών τουρισμού
Σύνδεση αγροδιατροφικών κλπ προιόντων με τουρισμό

1η προκήρυξη εργων δημοσίου
ενδιαφέροντος
• H πρώτη προκήρυξη για εργα δημοσίου ενδιαφέροντος
ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 31-8-2018
• Κατατέθηκαν συνολικά 31 προτάσεις συνολικού
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.651.135,06 € από
δήμους, φορείς του δημοσίου, την Μητρόπολη Ηλείας,
πολιτιστικούς συλλόγους, ενώσεις και φυσικά πρόσωπα
• Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της προκήρυξης
ανερχόταν σε 2.003.500,00€

ΕΓΤΑΑ: Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
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.(De minimis)
•
•
•
•
•
•

Αφορά
επενδύσεις
:

Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
Ζυθοποιία
Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
Ποσοστό επιχορήγησης 50%
Μονάδες πυρηνελαιουργείων
Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής
προέλευσης
• Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων
κοσμετολογίας και διατροφής,
• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
• Αξιοποίηση παραπροϊόντων
• Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες
• Προτεραιότητα έχουν τα προϊόντα : από τους τομείς: ελαιουργίας,
αμπελουργίας /σταφίδας, οπωροκηπευτικών, φράουλας, γαλακτοκομίας
/κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αρωματικών/φαρμακευτικών , ζωοτροφών
/δημητριακών καθώς και οι προτάσεις που οδηγούν σε επώνυμα προϊόντα

ΕΓΤΑΑ: Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.»(De minimis)

Περιλαμβάνεται
η ενίσχυση
επενδύσεων
εκσυγχρονισμού
και επέκτασης
ως εξής

• Α) καταλυμάτων-υποδομών διανυκτέρευσης
• Β)εστιατορίων-κέντρων εστίασης
• Γ) καφενείων και καφέ-κέντρων αναψυχής
• Δ) επιχειρήσεων ειδικών/εναλλακτικών μορφών
τουρισμού

Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού Deminimis)
έως Μικρές Επιχειρήσεις

για Πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις ειδικών/εναλλακτικών μορφών
τουρισμού
Ενδεικτικά ενισχύονται επενδύσεις ίδρυσης,
επέκτασης και εκσυγχρονισμού που προωθούν:
• ειδικές μορφές τουρισμού και ειδικής τουριστικής
υποδομής σύμφωνα με τον ν.4276/14(θεματικά
πάρκα, ιαματικός τουρισμός, τουριστικά γραφεία,
προπονητικός αθλητικός τουρισμός, ορειβατικά
καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κλπ),
• Επισκέψιμα αγροκτήματα(όχι πολυλειτουργικά )

Επιχειρήσεις ειδικών/εναλλακτικών μορφών
τουρισμού
• γραφεία ενοικίασης ειδικού εξοπλισμού και
γραφεία/επιχειρήσεις οργάνωσης εναλλακτικών
δραστηριοτήτων και τουρισμού υπαίθρου(ορεινός
τουρισμός, αγροτικός τουρισμός, δραστηριότητες σε
ποτάμια και λίμνες, δραστηριότητες σε βιοτόπους
και δάση(παρατήρηση άγριας ζωής, πανίδας,
χλωρίδας κλπ), ποδηλασία κλπ)
• γαστρονομικό τουρισμό(διαδρομές προϊόντων,
χώροι γευσιγνωσίας/εκδηλώσεων κλπ)

Επιχειρήσεις ειδικών/εναλλακτικών μορφών
τουρισμού
• Θεματικά πάρκα, μίνι-γκολφ κλπ
• επενδύσεις που προωθούν τον οινοτουρισμό,
τον ιππικό τουρισμό κλπ
• θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες
/περιηγήσεις με ειδικά σκάφη κλπ
• τον πολιτιστικό, τον εκπαιδευτικό, τον
συνεδριακό τουρισμό κλπ
• τον τουρισμό για ειδικές κατηγορίες
πληθυσμού(νέοι, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι κλπ)

ΕΓΤΑΑ: Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
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».(De minimis)

Η Υπο-Δράση
περιλαμβάνει
την επέκταση
και τον
εκσυγχρονισμό
μικρών
βιοτεχνικών
μονάδων

• σιδηρουργεία ξυλουργεία, μεταλλικές κατασκευές,
ενδύματα, κλπ),
• επιχειρήσεις χειροτεχνίας και μικρές μονάδες ειδών
διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση(ζυμαρικά,
φούρνοι, ζαχαροπλαστεία-ζακχαρώδη προϊόντα κλπ
• παντοπωλεία, πρατήρια/καταστήματα πώλησης
προϊόντων κλπ.
• Προτεραιότητα δίνεται στους τομείς:
• Ενεργειακής ή/και άλλης αξιοποίησης
υπολειμμάτων/αποβλήτων του αγροτικού τομέα,
• αξιοποίησης ΤΠΕ για τον τουρισμό /πολιτισμό

Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού Deminimis)
έως Μικρές Επιχειρήσεις

για Πολύ Μικρές

ΕΓΤΑΑ: Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής». (De minimis).

Η Υπο-Δράση
περιλαμβάνει
:

• ενισχύσεις για επενδύσεις σε επέκταση ή/και
εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως:
• παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κάθε μορφής.
• Προτεραιότητα δίνεται σε επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών που προωθούν/εξυπηρετούν τον πολιτισμό,
την κοινωνική συνοχή/προστασία ευπαθών ομάδων
καθώς και για υπηρεσίες αθλητισμού και ψυχαγωγίας.

Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού Deminimis)
έως Μικρές Επιχειρήσεις

για Πολύ Μικρές

ΕΓΤΑΑ: Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής. (De minimis)

Η Υπο-Δράση
περιλαμβάνει
επενδύσεις
(ίδρυση,
επέκταση,
εκσυγχρονισμός):

• Οικοτεχνίας
• Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Ποσοστό επιχορήγησης από 50 ως 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού Deminimis)
Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις )

για

Πολυλειτουργικά αγροκτήματα
Περιλαμβάνει την ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμό
επιχειρήσεων που συνδυάζουν την
καλλιέργεια/παραγωγή προϊόντων(φυτικής ή/και
ζωικής παραγωγής με την επισκεψιμότητα
(υποδοχή, φιλοξενία, εστίαση κλπ). Στις επιχειρήσεις
αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται επίσης
εκπαίδευση, συμμετοχή σε δραστηριότητες,
οικοτεχνία, εκθετήρια και μουσειακά εκθέματα,
επιδεικτική λειτουργία εγκαταστάσεων κλπ.

Πολυλειτουργικά αγροκτήματα
Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα: Σύμφωνα με το ν.
4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία
διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β)
φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή
δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης
και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας
ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση
στις παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.
• Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας ενός
πολυλειτουργικού αγροκτήματος ορίζονται τα πέντε
(5) στρέμματα.

Οικοτεχνία
Οικοτεχνία σύμφωνα με την ΥΑ 4912/120862/15(ΦΕΚ
2468/Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ
345/23924/17(ΦΕΚ 866/Β) περιλαμβάνει τρόφιμα
τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής
κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας
παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη
μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα
οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον
καταναλωτή .

ΕΓΤΑΑ: Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
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».

Η συγκεκριμένη δράση
αφορά στη μεταποίηση
και εμπορία ενδεικτικά
των παρακάτω
τομέων(ίδρυση/
επέκταση/
εκσυγχρονισμός):

• Κρέας – παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων
• Γάλα
• Αυγά
• Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια)
• Ζωοτροφές
• Δημητριακά
• Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
• Οίνος
• Οπωροκηπευτικά
• Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
• Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και
άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Ποσοστό επιχορήγησης 50% για Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις

ΕΓΤΑΑ: Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής»

Περιλαμβάνεται
η ενίσχυση
επενδύσεων
Ιδρυσης ,
επέκτασης και
εκσυγχρονισμού
ως εξής

• Α) καταλυμάτων-υποδομών διανυκτέρευσης
• Β)εστιατορίων-κέντρων εστίασης
• Γ) καφενείων και καφέ-κέντρων αναψυχής
• Δ) επιχειρήσεων ειδικών/εναλλακτικών μορφών
τουρισμού

Ποσοστό επιχορήγησης :
55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
65% για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς
διανομή κερδών

ΕΓΤΑΑ:Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
19.2.3.4 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και
του εμπορίου για την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

Στο πλαίσιο της δράσης
ενισχύονται
ίδρυση/επέκταση/εκσυ
γχρονισμός για
επενδύσεις όπως:

• μικρών βιοτεχνικών μονάδων(σιδηρουργεία,
ξυλουργεία, μεταλλικές κατασκευές, ενδύματα,
κλπ),
• επιχειρήσεις χειροτεχνίας και μικρές μονάδες
ειδών διατροφής μετά την πρώτη
μεταποίηση(ζυμαρικά, φούρνοι, ζαχαροπλαστείαζακχαρώδη προϊόντα κλπ,
• παντοπωλεία, πρατήρια/καταστήματα πώλησης
τοπικών προϊόντων κλπ.

Ποσοστό επιχορήγησης
55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
65% για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

ΕΓΤΑΑ:Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
19.2.3.5 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού(παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

Η δράση περιλαμβάνει
ενισχύσεις για
επενδύσεις σε
επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, όπως:

•
•
•
•

παιδικοί σταθμοί,
χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα,
άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
κάθε μορφής.

Ποσοστό επιχορήγησης
55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
65% για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

ΕΓΤΑΑ: Ιδιωτικά Εργα
Υποδράση
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 (CLUSTER, ΤΣΠ κλπ)»

Περιλαμβάνεται η
δημιουργία δικτύων
μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων του
τουριστικού και του
αγροδιατροφικού τομέα.

• την αξιοποίηση κοινών υποδομών και πόρων 
• την κοινή διάθεση προϊόντων-υπηρεσιών ή/και
κοινή προμήθεια πρώτων υλών
• την δημιουργία κοινού δικτύου διανομής, κοινή
προβολή και προώθηση κλπ
• την κοινή δημιουργία υπηρεσιών(π.χ. ποιοτικού
ελέγχου, logistics κλπ)
• την συμπληρωματικότητα στην λειτουργία τους
• Λοιπούς τομείς κοινής δράσης.

Ποσοστό επιχορήγησης
Επενδυτικά σχέδια: 65% μέχρι ύψους ΔΔ 200.000 Ευρώ ανά τριετία

Ποσά προκήρυξης ανά Υποδράση
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

• 370.200,00€

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.(Μόνο επέκταση
και εκσυγχρονισμός )

• 325.000,00€

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

• 130.000,00€

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

• 65.000,00€

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

• 330.000,00€

Ποσά προκήρυξης ανά Υποδράση
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.

• 887.500,00€

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

• 691.550,00€

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και
του εμπορίου για την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

• 209.000,00€

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

• 96.250,00€

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 (CLUSTER, ΤΣΠ κλπ)

• 62.000,00€

Υποβολή Πρότασης
•
•
•
•
•

Η πρόταση υποβάλλεται μέσω του «Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων» (Π.Σ.Κ.Ε.)
Ο Φυσικός Φάκελος κατατίθεται στα γραφεία της
Αναπτυξιακής Ολυμπίας
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής
πρότασης: 8/4/2019
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής
πρότασης: 8/7/2019 και ώρα 15:00
Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης
αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων
δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ - ΑΝΟΛ Α.Ε:
εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και
αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης
στο Π.Σ.Κ.Ε.

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ !

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER

