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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 40/20.03.2019 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)  

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Την με αρ. πρωτ. 2/ΠΡΑΚΤ.15/04.10.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,  

2. Το με αρ. πρωτ. 3481/23.10.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου 
πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων 
στήριξης. 

3. Το με αρ. πρωτ. 33097/20.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ περί τελικής έγκρισης του σχεδίου πρόσκλησης της ΟΤΔ 
προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης 

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ανάλογα με την επιλεξιμότητά τους 
σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση):  

• ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,  

• Φορείς δημόσιου τομέα,  

• ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,  

• καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  

• η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». 

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στα 
πλαίσια των παρακάτω δράσεων: 

 19.2.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

 19.2.2 - Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 
σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

 19.2.3 - Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 
της περιοχής εφαρμογής 

 19.2.6 - Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

 19.2.7 - Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας που 
είναι το σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της 
Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση 
πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες - Τιμόθεος. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια 
Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.076.000,00 €.  

Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε 
ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.1 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης 
και ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα. Τα σχετικά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν 
επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης. 
Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών 
εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση. Τα προγράμματα 
κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης μπορεί να αφορούν θέματα όπως η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, η δασική πυροπροστασία και η ενημέρωση των παραδασόβιων πληθυσμών, η υγιεινή και 
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ασφάλεια στην εργασία, κλπ. και σε κάθε περίπτωση να μην καλύπτονται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 
2014-2020.     

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων 
και επίδειξης και ενημέρωσης. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 100% για προϋπολογισμό έως 20.000,00 € [Καν. (ΕΕ) 1407/13 de minimis] για το δασικό 
τομέα και Καν. (ΕΕ) 1305/2013 [Άρθρο 14] για γεωργικό τομέα. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000,00 €. 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης 
και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. Τα σχετικά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις 
επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, 
εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης. Οι ενισχύσεις για 
δραστηριότητες επίδειξης μπορούν να καλύπτουν τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Τα προγράμματα κατάρτισης, 
απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης μπορεί να αφορούν θέματα όπως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, 
η εμπορία, οι τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές, οι αλυσίδες παραγωγής, κλπ. και σε κάθε περίπτωση να μην 
καλύπτονται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων 
και επίδειξης και ενημέρωσης, προς όφελος ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της τοπικής 
οικονομίας. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 100% για προϋπολογισμό έως 20.000,00 € [Καν. (ΕΕ) 1407/13 de minimis]. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000,00 €. 

 

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.2 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 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 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ως 
πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά μεταποιώντας τα με τελικό προϊόν μη γεωργικό (εκτός 
παραρτήματος Ι της συνθήκης).  
Η υποδράση αφορά ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά 
εκσυγχρονισμού. 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% (Καν. 1407/13) de minimis. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 562.500,00 €. 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται μικρής δυναμικότητας τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, 
εκθετήρια, εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα, μονάδες εξυπηρέτησης 
αεραθλητισμού κ.λπ.). Ενδεικτικά, αναφέρεται η στήριξη: 

• Καταλυμάτων, οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των οποίων προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 2986/2016 
(ΦΕΚ Β3885/2016) όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

• Χώρων εστίασης, παραδοσιακών καφενείων. 

• Μονάδων επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού. 

Η υποδράση αφορά μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά 
εκσυγχρονισμού.  
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Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00 €. 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 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 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στο δευτερογενή τομέα, με έμφαση στην αξιοποίηση 
των πόρων (π.χ. πέτρα, ξύλο, μάρμαρο, προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση) αλλά και στην ικανοποίηση των 
αναγκών της περιοχής παρέμβασης. Η δράση αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση μονάδων για την επεξεργασία, τη 
συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, για την κατασκευή γεωργικών 
μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την παραγωγή και το εμπόριο. Η υποδράση αφορά μόνο 
εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού.  

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 125.000,00 €. 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 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 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για την κάλυψη σύγχρονων συνηθειών και αναγκών 
στις αγροτικές περιοχές. Η δράση αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς 
της υγείας, κοινωνικής φροντίδας, της αισθητικής, της εκπαίδευσης, κ.λπ. Η υποδράση αφορά μόνο εκσυγχρονισμό 
ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού.  

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 125.000,00 €. 

 

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

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας, με βασικά στοιχεία τα 
εξής:  

α) Αφορούν μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο 
χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Τα μεταποιημένα προϊόντα που παράγονται 
προορίζονται για άμεση διάθεση, από τον οικοτέχνη στους χώρους του ή σε περιοδικές διοργανώσεις (όπως 
εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις) ή σε λαϊκές αγορές ή σε αγορές παραγωγών (farmers’ markets) ή σε 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης της αγοράς.  

β) Αφορούν υποψήφιους δικαιούχους που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών 
προϊόντων, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους. Η Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε) μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και 
πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης. 

γ) Αφορούν υποψηφίους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι ή εγγράφονται στο σχετικό Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Οικοτεχνίας, με καταγραφή των παραγωγών και των προϊόντων τους. Η Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο), μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και πριν την έκδοση 
απόφασης έγκρισης πράξης. 

Ως προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής αναφέρονται ενδεικτικά: 

Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα 

Β. Αρτοσκευάσματα πχ παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι, 
κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές). 
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Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος. 

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

Ε. 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. 

ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια 
έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων. 

Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, 
σάλτσες. 

Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά. 

Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα. 

Ι. 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). 

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

ΙΒ Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται επίσης τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, τα οποία, σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει κάθε φορά), είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες λειτουργούν 
με έμφαση στις παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και οι οποίες διαθέτουν 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 οικοτεχνικής μεταποίησης.  

Μπορούν, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσουν δραστηριότητες 
εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Δύναται να δημιουργούν συνεργατικές 
δράσεις με τις γειτνιάζουσες παραγωγικές μονάδες γεωργίας, κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μεταποίησης και 
τυποποίησης, καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που προάγουν και 
αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Προβλέπεται σχετική πιστοποίηση (κατοχύρωση σήματος).  

Δικαιούχοι:  

Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ΜΑΑΕ συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών 
εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών ΚΗΜΟ. 

Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της 
δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης. 

Ποσοστό επιχορήγησης:  

• 50% (Καν. 1407/13) de minimis και Άρθρο 17 του Καν. 1305/2013.  

• 65% (Καν. 1407/13) de minimis και Άρθρο 19 του Καν. 1305/2013 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 100.000,00 €. 

 

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 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. 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται ο αγροδιατροφικός τομέας και συγκεκριμένα η πρώτη μεταποίηση των 
αγροτικών προϊόντων της περιοχής (τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Στόχος της 
προτεινόμενης υποδράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα που 
παράγονται στην περιοχή, μέσω της μεταποίησης και τυποποίησης τους καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της 
υγιεινής και της ασφάλειας τους.  

Στο πλαίσιο της υποδράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:  

α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης 
ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.  

β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.  
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γ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές περιοχές.  

δ) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η 
επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και 
ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη 
λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να 
επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.  

ε) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων 
συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες/εγκεκριμένες 
σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ. 

στ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.  

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/13). 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 627.500,00 €. 

 

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

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις στον τουριστικό τομέα που σκοπό έχουν τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρίστα και την ενίσχυση της θετικής του εμπειρίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται η 
στήριξη: 

• Καταλυμάτων, οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των οποίων προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 2986/2016 (ΦΕΚ 
Β3885/2016) όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

• Χώρων εστίασης, παραδοσιακών καφενείων. 

• Μονάδων επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού. 

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, 
μετεγκαταστάσεις, κ.λπ.  

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ποσοστό επιχορήγησης:  

• 65% για μη εισηγμένες που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών (Άρθρο 22 Καν. 651/14). 

• 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Άρθρο 14 Καν. 651/14). 

Σημείωση: Στην συγκεκριμένη υποδράση ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να επιλέξει το θεσμικό πλαίσιο με το 
οποίο θα  ενταχθεί η επένδυσή του, ήτοι είτε την εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 εφόσον είναι 
νεοσύστατη πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση που λειτουργεί έως και πέντε έτη μετά την καταχώρησή της, δεν έχει 
προβεί σε διανομή κερδών και δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης,  με ποσοστό ενίσχυσης 65%, είτε την 
εφαρμογή σε αυτήν του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 με ποσοστό ενίσχυσης 55% ανεξαρτήτως εάν είναι 
νεοσύστατη ή όχι η επιχείρηση. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00 €. 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 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 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στο δευτερογενή τομέα, με έμφαση στην αξιοποίηση 
των πόρων (π.χ. πέτρα, ξύλο, μάρμαρο, προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση) αλλά και στην ικανοποίηση των 
αναγκών της περιοχής παρέμβασης. Η δράση αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση μονάδων για την επεξεργασία, τη 
συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, για την κατασκευή γεωργικών 
μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την παραγωγή και το εμπόριο. Οι δράσεις που προβλέπονται 
στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, κ.λπ.   

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ποσοστό επιχορήγησης:  
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• 65% για μη εισηγμένες που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών (Άρθρο 22 Καν. 651/14). 

• 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Άρθρο 14 Καν. 651/14). 

 

Σημείωση: Στην συγκεκριμένη υποδράση ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να επιλέξει το θεσμικό πλαίσιο με το 
οποίο θα  ενταχθεί η επένδυσή του, ήτοι είτε την εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 εφόσον είναι 
νεοσύστατη πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση που λειτουργεί έως και πέντε έτη μετά την καταχώρησή της, δεν έχει 
προβεί σε διανομή κερδών και δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης,  με ποσοστό ενίσχυσης 65%, είτε την 
εφαρμογή σε αυτήν του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 με ποσοστό ενίσχυσης 55% ανεξαρτήτως εάν είναι 
νεοσύστατη ή όχι η επιχείρηση. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 225.000,00 €. 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 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 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για την κάλυψη σύγχρονων συνηθειών και αναγκών 
στις αγροτικές περιοχές. Η δράση αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση για την ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, κοινωνικής φροντίδας, της αισθητικής, της εκπαίδευσης, της άθλησης, 
του πολιτισμού κ.λπ. Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, 
επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, κ.λπ.    

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ποσοστό επιχορήγησης:  

• 65% για μη εισηγμένες που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών (Άρθρο 22 Καν. 651/14). 

• 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Άρθρο 14 Καν. 651/14). 

Σημείωση: Στην συγκεκριμένη υποδράση ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να επιλέξει το θεσμικό πλαίσιο με το 
οποίο θα  ενταχθεί η επένδυσή του, ήτοι είτε την εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 εφόσον είναι 
νεοσύστατη πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση που λειτουργεί έως και πέντε έτη μετά την καταχώρησή της, δεν έχει 
προβεί σε διανομή κερδών και δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης,  με ποσοστό ενίσχυσης 65%, είτε την 
εφαρμογή σε αυτήν του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 με ποσοστό ενίσχυσης 55% ανεξαρτήτως εάν είναι 
νεοσύστατη ή όχι η επιχείρηση. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 225.000,00 €. 

 

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.6 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ  

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.6.2 - Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία 
δασικών προϊόντων 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την 
επεξεργασία, την κινητοποίηση και εμπορία που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. 
Ειδικότερα ενισχύονται επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, 
διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές 
συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας 
δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, 
ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή 
ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών 
πόρων. 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού 
τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.  

Δικαιούχοι: Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα), Δήμοι 
και ενώσεις τους, Δασικοί συνεταιρισμοί καθώς και ΜΜΕ. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 110.000,00 €. 
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► ΔΡΑΣΗ: 19.2.7 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: - 19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) 

Η δράση αφορά τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών ή/και δημόσιων φορέων με σκοπό τον όσο το δυνατό συμμετοχικό 
σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης είτε ειδικών μορφών (οικοτουρισμός) ή όλων των μορφών και τη συνεργατική 
ανάπτυξη - διαχείριση του προορισμού ή μικρο-προορισμών. Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση συνεργατικών 
σχημάτων για την ανάπτυξη και ορθολογικό σχεδιασμό του τουρισμού μέσα από πιλοτικά έργα ανάδειξης και 
ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι κάτωθι δαπάνες:  

α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου· 

β) η εμψύχωση της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό το συλλογικό έργο. Η εμψύχωση μπορεί 
επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και τη στρατολόγηση νέων μελών· 

γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας· 

δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου· 

ε) δραστηριότητες προώθησης. 

Η κάθε πράξη που θα ενταχθεί θα πρέπει να αποτελεί πιλοτικό έργο.     

Δικαιούχοι: Σχήματα συνεργασίας φορέων στα οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι Δημόσιοι 
φορείς, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ΟΤΑ Α και Β βαθμού και επιχειρήσεις τους, μεμονωμένες ΜΜΕ ή και 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, υφιστάμενα δίκτυα και επαγγελματικές ενώσεις κλπ. με καταστατικό σκοπό ή αποστολή 
που σχετίζεται άμεσα με την αποστολή και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 165.000,00 €. 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 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 

Η δράση αφορά τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από διάφορους τομείς της οικονομίας που σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με τον τουρισμό με σκοπό την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου πλαισίου προβολής - προώθησης και 
marketing. Στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας μέσω της προσέλκυσης νέων Ομάδων Στόχου ή την ενίσχυση 
της τουριστικής εμπειρίας.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι κάτωθι δαπάνες:  

α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου 

β) η εμψύχωση της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό το συλλογικό έργο. Η εμψύχωση μπορεί 
επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και τη στρατολόγηση νέων μελών 

γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας 

δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου 

ε) δραστηριότητες προώθησης 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα και της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων με 
τον τουρισμό και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής αξίας (π.χ. οίνος).     

Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που είτε έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία είτε έχουν 
συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και έχουν θεσπίσει Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και 
διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους και υπάρχει σαφής καταμερισμός των 
υποχρεώσεων και των ευθυνών των μελών της συνεργασίας, απαρτιζόμενα από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη (φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα), τα οποία (μέλη) δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών στον τομέα του 
τουρισμού, είτε αποτελούν ενώσεις ή οργανώσεις των ανωτέρω. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 89.000,00 €. 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.7.4 - Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής κλίματος ή την 
προσαρμογή σε αυτή. 

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση πολυεπίπεδων συνεργατικών σχηματισμών, η δημιουργία των οποίων θα 
συμβάλλει στην εφαρμογή πολιτικών μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και του συνεπακόλουθου ανθρακικού 
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αποτυπώματος, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις, μαζί με την ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
αυτό το θέμα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή δράσεων στο δασικό περιβάλλον και στην παραγωγή 
αποτελεσμάτων που έχουν πρακτική εφαρμογή στον τομέα της δασοκομίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι κάτωθι δαπάνες:  

α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου· 

β) η εμψύχωση της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό το συλλογικό έργο. Η εμψύχωση μπορεί 
επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και τη στρατολόγηση νέων μελών· 

γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας· 

δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου· 

ε) δραστηριότητες προώθησης.     

Δικαιούχοι: Σχήματα συνεργασίας φορέων στα οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι Δημόσιοι 
φορείς, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ΟΤΑ Α και Β βαθμού και επιχειρήσεις τους, μεμονωμένες ΜΜΕ ή και 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, υφιστάμενα δίκτυα και επαγγελματικές ενώσεις κλπ. με καταστατικό σκοπό ή αποστολή 
που σχετίζεται άμεσα με την αποστολή και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 82.000,00 €. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 
επιλέξιμων δαπανών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 
600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια, ωστόσο, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την 
τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο 
καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.  

β. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.aned.gr, (ηλεκτρονική 
σελίδα Αναπτυξιακής Δράμας - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ). Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των 
δυνητικών δικαιούχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών από την πρώτη δημοσίευση της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλλουν αιτήσεις 
στήριξης σύμφωνα με τα Υποδείγματα που προσαρτώνται στο Παράρτημα Ι. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. 

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών 
κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού 
συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail 
από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της είναι: 
ΑΦΜ. 

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ τότε μπορεί να κάνει χρήση του 
υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασης του. 

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, 
από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.  

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10/04/2019 και ώρα 13:00 
έως 25/10/2019 και ώρα 14:00 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών 
και ως ώρα 14:00 να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το 
ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: την αίτηση στήριξης έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το 
ΠΣΚΕ και όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο 

http://www.espa.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.aned.gr/
http://www.ependyseis.gr/


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.           9 

Παράρτημα ΙΙ_2, «Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να 
εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως 
μη πλήρες. 

Κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου του δικαιούχου υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 
αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής και με βάση αυτά θα γίνει η αξιολόγηση της αίτησης στήριξης. 

 

 

Σε κάθε περίπτωση, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας λαμβάνεται η ημερομηνία της τελευταίας 
οριστικοποίησης. 

 

Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ, ανά υποδράση, στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης 
ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014-2020.  

Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της 
ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις 
στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για την εν λόγω υποδράση για όλη την περίοδο 2014-2020.  

Επισήμανση: δεν θεωρείται διαφορετική υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ οριζόντιας εφαρμογής μιας 
υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ εφόσον το περιεχόμενο 
της υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3, ΚΥΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017). 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης 
και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κος Μανόλης Χατζόπουλος, η κα Νίκη Γεωργιάδου, ο κος Κώστας 
Δημούδης, τηλέφωνο: 2521047610, e-mail: aned@otenet.gr.   

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

mailto:aned@otenet.gr

