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Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία

Τοπικών Κοινοτήτων

CLLD / LEADER

Κατηγορίες Δράσεων του Προγράμματος CLLD 2014-2020

Δράση* Υπο-Δράση

Μεταποίηση και εμπορία
γεωργικών προϊόντων

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι
(γεωργικό προϊόν)

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι
(μη γεωργικό προϊόν)

Έργα υποδομής
για τη διασύνδεση

του πρωτογενή τομέα με τους
λοιπούς τομείς της οικονομίας

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Κτηνοτροφικά Πάρκα

Ανάπτυξη επιχειρήσεων

Ενίσχυση επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη (ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί)

Ενίσχυση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός
του τουριστικού κλάδου (ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί)

Βασικές υπηρεσίες
και ανάπλαση χωριών
σε αγροτικές περιοχές

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς 

Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό 

Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής 

Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών 

Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών
περιοχών 

Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας ζωής
ή του περιβάλλοντος 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη
δασικών περιοχών
και στη βελτίωση

της βιωσιμότητας των δασών

Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, άλλες φυσικές
καταστροφές, καταστροφικά συμβάντα ή από άλλες αιτίες 

Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας
των δασικών οικοσυστημάτων 

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

Συνεργασία

Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών
και τεχνολογιών 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την 
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουρι-
στικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές
και δραστηριότητες προώθησης 

Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις
για κλιματική αλλαγή 

* Μπορούν να προταθούν και επιπλέον δράσεις, με σκοπό την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής. Οι επιπλέον 
δράσεις οι οποίες θα προταθούν θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και να είναι σύμφωνες με την 
επιλεξιμότητα του ΕΓΤΑΑ (Κανονισμοί (ΕΕ) 1305/2013 και 808/2014)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
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Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. είναι Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να αποτελέσει ένα βασικό 
φορέα ανάπτυξης και στήριξης της κοινωνίας και οικονομίας της υπαίθρου. Μέτοχοί της είναι φορείς που εκπροσωπούν τόσο 
δημόσια όσο και συλλογικά ιδιωτικά συμφέροντα (ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ, Επιμελητήρια, Ενώσεις παραγωγικών φορέων).
Κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή Τοπικών Προγραμμάτων ολοκληρωμένης αγροτικής 
ανάπτυξης, η υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής, η προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ 
τομέων της τοπικής οικονομίας, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και η υλοποίηση 
δράσεων κοινωνικής πολιτικής. Από την ίδρυσή της η εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά δράσεων και συγχρη-
ματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μεταξύ αυτών υλοποίησε, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Τοπικά Προγράμματα LEADER 
που έτυχαν ευρείας αποδοχής από την τοπική κοινωνία, καθώς και Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 
(ΟΠΑΑΧ).

 Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €,
 εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης,
 στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000€.

 Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει
 το ποσό των 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.

 Το ποσοστά ενίσχυσης, φτάνουν μέχρι το 50% για τις ιδιωτικές επενδύσεις και μέχρι το 100% για τους Ο.Τ.Α.
 και Συλλογικούς και λοιπούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (για δημοσίου χαρακτήρα επενδύσεις).

 Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας
 της επιχείρησης. 

 Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού. 

 Δαπάνες αγοράς καινούργιου λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

 Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης
 των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες
 για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. 

 Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου κλπ.

 Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης
 (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.). 

 Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 και ποιοτικών σημάτων.

Τι είναι LEADER 

Κατά το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement 
de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, καθώς 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της 
LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να 
σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη διαδρομή ανάπτυξή τους.
Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης πειραματικής εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε, αντιστρό-
φως ανάλογα με τον προϋπολογισμό της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό της, το LEADER II. Κατά τη Β΄ Προγραμματική Περίοδο η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενεργοποίηση 
ακόμα περισσότερο του τοπικού πληθυσμού για το σχεδιασμό «εκ των κάτω προς τα επάνω» στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 
Η συνέχιση της Πρωτοβουλίας κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο, μέσω της LEADER+, η οποία κινήθηκε στη λογική και τη 
φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, προσπαθεί να εισάγει αλλά και να ενδυναμώσει τους δεσμούς συνεργασίας κυρίως 
μεταξύ των τοπικών φορέων και κοινωνικών ομάδων. 
Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της, η Πρωτοβουλία LEADER κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο εφαρμόζεται ως Άξονας του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Άξονας 4 «Προσέγγιση LEADER»).

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) / LEADER

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η προσέγγιση LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ των κάτω προς τα 
επάνω προσέγγισης στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής 
προσέγγισης καθώς και της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής. 
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community-led Local Development-CLLD), βασισμένη στην προ-
σέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη 
συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και 
κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημο-
γραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

 Αγροτικές περιοχές της χώρας.

 Προτείνονται μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης (να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης).

 Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης μπορεί να κυμαίνεται
 μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκων.

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

Περιοχές εφαρμογής CLLD/LEADER

Προϋπολογισμός επενδύσεων

Ενδεικτικές επιλέξιμες Δαπάνες

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)

ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος «CLLD 
(LEADER) 2014-2020» και προκειμένου να καθορισθεί η περιοχή και η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος, η ΑΧΑΪΑ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. διαθέτει έντυπο για την υποβολή προτάσεων - ιδεών.


