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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Από το 1991 που ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας LEADER αποτελεί πλέον ένα αποτελε-
σματικό και δημοφιλές εργαλείο συνεργασίας των τοπι-
κών φορέων για τη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγι-
κής κάθε περιοχής και το μοναδικό μέσο που έφερε τη 
λήψη των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Για πρώτη φορά ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σχεδιά-
ζεται με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπε-
δο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών 
και των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων, 
προκειμένου έτσι να αντιμετωπισθούν με επιτυχία οι 
διαφορετικές για την κάθε αγροτική περιοχή  οικονο-
μικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές 
προκλήσεις.

Στην Ελλάδα, ήδη από την κοινοτική πρωτοβουλία 
LEADER Ι, υπήρξε σημαντική ανταπόκριση και κινητο-
ποίηση των τοπικών κοινωνιών της υπαίθρου στην νέα 
προσέγγιση για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Η 
Προσέγγιση LEADER συνέβαλε, αντιστρόφως ανάλογα 
με τον προϋπολογισμό της, στην ενεργοποίηση των 
τοπικών κοινωνιών καθιστώντας το LEADER το πιο δη-
μοφιλές πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου. Η  συνέ-
χεια υπήρξε εξίσου επιτυχημένη με την εφαρμογή του 
LEADER II, του LEADER +, της προσέγγισης LEADER που 
ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 ως διακριτός Άξονας 4, 
ενώ παράλληλα, για πρώτη φορά η προσέγγιση LEADER 
εφαρμόστηκε με επιτυχία και στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η προ-
σέγγιση 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 προσέγγι-
σης (CLLD) καθώς και της διεύρυνσης των περιοχών 
εφαρμογής. Διατηρούνται στο σύνολο τους οι καινοτό-
μες προσεγγίσεις των προηγούμενων προγραμματικών 
περιόδων και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα διεύ-
ρυνσης των τοπικών προγραμμάτων ως προς το είδος 
των σχεδιαζόμενων δράσεων αλλά και των περιοχών 
εφαρμογής.

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία CLLD/LEADER περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, 
που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορι-
σμένες περιοχές.

Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού 
τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» 
(ΟΤΔ). 

Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία 
λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δρά-
σης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή 
μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 

Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της 
στρατηγικής, με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ 
φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής 
οικονομίας. 

Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προ-
σέγγισης.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΩΣ ΟΤΔ
Από το 1997 η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. έχει σχεδιά-
σει και υλοποιήσει πληθώρα από δράσεις ιδιωτικού και 
δημόσιου χαρακτήρα καθώς και όλα τα προγράμματα 
LEADER από την ίδρυση της. Έχει συμβάλει σημαντικά 
στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών κα-
ταλυμάτων, στην ενίσχυση του οινοτουρισμού και στην 
ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας. Μετά 
από συνεχή και ενεργή παρουσία πάνω από δύο (2) 
δεκαετίες, η εταιρεία είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους 
ίδιους τους ανθρώπους της υπαίθρου, καθώς τους πα-
ρέχει τη δυνατότητα για άμεση επαφή με έναν αναπτυ-
ξιακό φορέα με τοπική αναφορά. 

Στο πλαίσιο του CLLD/LEADER η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμο-
γή του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, βάσει και του 
σχετικού κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. 
Τα κυριότερα καθήκοντά της, για την υλοποίηση της το-
πικής στρατηγικής, είναι:  

Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρι-
σης Προγράμματος (ΕΔΠ) που έχει την ευθύνη 
για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην 
εφαρμογή του τοπικού προγράμματος. 

Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμ-
ματος. 

Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.

Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δι-
καιούχων και επιλογή των έργων που θα ενισχυ-
θούν στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και 
κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων στο τοπικό 
πρόγραμμα πράξεων. 

Υλοποίηση δράσεων διατοπικής και διακρατικής 
συνεργασίας.

Μεταξύ των δικαιούχων του προγράμματος και της ΟΤΔ 
υπογράφεται σύμβαση η οποία περιλαμβάνει αναλυ-
τικά όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση της 
ενταγμένης πράξης.

Το εγκεκριμένο πολυταμειακό Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/
LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για την Π.Ε. Αχα-
ΐας, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 10.150.000,00 €, 
υλοποιείται  μέσω:

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 (ΠΑΑ), με χρηματοδότηση 7.400.000,00 € 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικούς Πόρους,

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 
Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ), με χρηματοδότη-
ση 2.750.000,00 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θά-
λασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και Εθνικούς Πόρους. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το αναπτυξιακό όραμα του τοπικού προγράμματος για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020 συνοψίζεται σε 
ένα γενικό στόχο, που αφορά την αξιοποίηση των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η τοπική 
οικονομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας, της εξωστρέφειας, της ανάπτυξης και της απα-
σχόλησης με όρους περιβαλλοντικής αειφορίας και 
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η προτεινόμενη στρατηγική για την επίτευξη του συγκε-
κριμένου γενικού στόχου διαρθρώνεται γύρω από μία 
βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης (που 
έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα) και συνδέ-
εται με δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις.

Θεματική κατεύθυνση 1:
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού
τομέα (κύρια θεματική κατεύθυνση)
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της συγκεκρι-
μένης θεματικής είναι η αξιοποίηση της πρωτογε-
νούς παραγωγής και βελτίωση της αλυσίδας αξίας 
του αγροδιατροφικού τομέα (ΣΣ2) και εξειδικεύε-
ται σε 2 ειδικούς στόχους:
• Ειδικός στόχος 2.1.: Ενίσχυση της παραγωγικό-
τητας, της ποιότητας, της τυποποίησης και της 
προώθησης αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων
• Ειδικός στόχος 2.2.: Αναβάθμιση δημοσίων υπο-
δομών του πρωτογενούς τομέα

Θεματική Κατεύθυνση 2:
Βελτίωση της ελκυστικότητας
της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση
του τουριστικού προϊόντος
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της συγκεκρι-
μένης θεματικής είναι η διεύρυνση και o εκσυγ-
χρονισμός της παραγωγικής βάσης της τοπικής 
οικονομίας (ΣΣ1) και εξειδικεύεται σε 2 ειδικούς 
στόχους:
• Ειδικός Στόχος 1.1.: Επέκταση και αναβάθμιση 
των τουριστικών εγκαταστάσεων
• Ειδικός στόχος 1.2.: Εμπλουτισμός του παρεχό-
μενου τουριστικού προϊόντος

Θεματική Κατεύθυνση 3:
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση
της τοπικής οικονομίας
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της συγκεκρι-
μένης θεματικής είναι η διεύρυνση και o εκσυγ-
χρονισμός της παραγωγικής βάσης της τοπικής 
οικονομίας (ΣΣ1) και εξειδικεύεται σε 1 ειδικό 
στόχο:
• Ειδικός στόχος 1.3.: Ενίσχυση επιχειρηματικών 
κλάδων με δυναμισμό (πλην αγροδιατροφικού 
και τουριστικού τομέα)

Θεματική κατεύθυνση 11
Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων
για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της συγκεκρι-
μένης θεματικής είναι η προστασία και ανάδειξη 
του φυσικού περιβάλλοντος (ΣΣ3) και εξειδικεύε-
ται σε δύο ειδικούς στόχους:
Ειδικός στόχος 3.1.: Προστασία, ανάδειξη και 
ήπια αξιοποίηση των φυσικών οικοσυστημάτων
Ειδικός στόχος 3.2.: Προστασία και αναβάθμιση 
των δασών

Θεματική Κατεύθυνση 4:
Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων
για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής
και την καταπολέμηση της φτώχειας 
Θεματική Κατεύθυνση 10:
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
Θεματική Κατεύθυνση 13:
Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών
στοιχείων της περιοχής
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος των συγκεκρι-
μένων θεματικών είναι η βελτίωση των συνθηκών 
ελκυστικότητας της περιοχής με παράλληλη κατα-
πολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων (ΣΣ4) και 
εξειδικεύεται σε 2 ειδικούς στόχους:
Ειδικός Στόχος 4.1.: Αναβάθμιση των παρεχόμε-
νων κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών ώστε 
να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές
Ειδικός Στόχος 4.2.: Μείωση της περιθωριοποίη-
σης με έμφαση σε συγκεκριμένες ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, άνεργοι)
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
CLLD/LEADER

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝOΤΗΤΑ

Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες εντός περιοχής

LEADER ΠΑΑ 2014-2020 LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020 *

ΑΙΓΙΑΛΕIΑΣ

ΑΙΓΕIΡΑΣ Όλες οι Κοινότητες Αιγείρα, Αιγές, Αμπελόκηποι, Μοναστήρι, 
Όαση, Σινεβρό, Χρυσάνθιο

ΑΙΓIΟΥ
Όλες οι Κοινότητες

εκτός της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου

Αίγιο, Βαλιμίτικα, Δάφνες, Διγελιώτικα, 
Κουλούρα, Κούμαρη, Σελινούντας, Τέμενη, 

Χατζή

ΑΚΡAΤΑΣ Όλες οι Κοινότητες
Ακράτα, Άμπελος, Βούτσιμο, Καλαμιάς, 
Κράθιο, Παραλία Πλατάνου, Πλάτανος, 

Ποροβίτσα, Συλιβαινιώτικα

ΔΙΑΚΟΠΤΟY Όλες οι Κοινότητες Όλες οι Κοινότητες

ΕΡΙΝΕΟY Όλες οι Κοινότητες Όλες οι Κοινότητες εκτός
της Τοπικής Κοινότητας Σαλμενίκου

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕIΑΣ Όλες οι Κοινότητες

Αγ. Κωνσταντίνος, Άλσος, Γρηγόρη,
Δημητρόπουλο, Δουκαναΐικα, Λάκκα, 

Λόγγος, Μάγειρας, Νεραντζιές, Ροδοδάφνη, 
Σελιανίτικα, Τούμπα

ΔΥΤΙΚHΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΔYΜΗΣ Όλες οι Κοινότητες Όλες οι Κοινότητες εκτός της
Τοπικής Κοινότητας Πετροχωρίου

ΛΑΡΙΣΣΟY Όλες οι Κοινότητες Απιδεώνας, Άραξος, Λακκόπετρα, Μετόχι

ΜOΒΡΗΣ Όλες οι Κοινότητες Καραίικα, Λιμνοχώρι, Σαγαίικα

ΩΛEΝΙΑΣ Όλες οι Κοινότητες

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ Καλέντζι 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ Όλες οι Κοινότητες

ΤΡΙΤΑΙΑΣ Όλες οι Κοινότητες

ΦΑΡΡΩΝ Όλες οι Κοινότητες

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΡΟΑΝΙΑΣ Όλες οι Κοινότητες

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Όλες οι Κοινότητες

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Όλες οι Κοινότητες

ΠΑΪΩΝ Όλες οι Κοινότητες

ΠΑΤΡΕΩΝ

ΒΡΑΧΝΑIΪΚΩΝ Όλες οι Κοινότητες Όλες οι Κοινότητες

ΜΕΣΣAΤΙΔΟΣ Όλες οι Κοινότητες

ΠΑΡΑΛIΑΣ Όλες οι Κοινότητες Όλες οι Κοινότητες

ΠΑΤΡEΩΝ Ελικίστρα, Μοίρα, Σούλι

ΡIΟΥ Όλες οι Κοινότητες Όλες οι Κοινότητες

7

(Η αναλυτική παρουσίαση της περιοχής εφαρμογής εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.achaiasa.gr)

(*) Στην περιοχή LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020 ανήκουν οι περιοχές των ανωτέρω Τ.Κ./Δ.Κ. που
δεν υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή (με μέτρηση σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής).



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ) ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΗ 19.2.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.1.2:
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

α) Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων (μαθήματα 
κατάρτισης - επιμόρφωσης, εργαστήρια – workshops, καθοδήγηση, ομάδες 
συζήτησης).
β) Δραστηριότητες επίδειξης & δράσεις ενημέρωσης (επί τόπου επίδειξη, 
δράσεις που αποβλέπουν στη διάδοση – διάχυση πληροφοριών και καλών 
πρακτικών).
γ) Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε επιχειρήσεις, με στόχο την 
εισαγωγή νέων ιδεών και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
Ωφελούμενοι της υπο-δράσης θα είναι απασχολούμενοι στους τομείς της 
γεωργίας, των τροφίμων (αγροδιατροφικού τομέα) και άλλοι οικονομικοί φο-
ρείς που είναι ΜΜΕ.
Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε πρόταση ανέρχεται στις 
20.000,00 €.

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί 
φορείς, με νομική 
οντότητα (Πολύ 

μικρές έως Μεγάλες 
επιχειρήσεις), οι 

οποίοι δύνανται να 
υλοποιήσουν αντί-
στοιχες ενέργειες

100%
 (Καν. 1407/13 - De Minimis)

ΔΡΑΣΗ 19.2.2: Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.2.2:
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργι-
κών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ενισχύονται επενδύσεις από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προϊόντα του 
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης σαν πρώτη ύλη, για την περαιτέρω μεταποίη-
σή τους έτσι ώστε το παραγόμενο τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό (εκτός 
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης). Οι ενισχυόμενοι κλάδοι είναι οι εξής:

Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
Ζυθοποιία
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
Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων
θρέψης φυτών
Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων
των βιομηχανικών ειδών διατροφής
Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών
(όπως κλωστικής κάνναβης και λιναριού)

Οι ενέργειες που προβλέπονται στους ανωτέρω κλάδους αφορούν σε ιδρύ-
σεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγω-
γής , αποθήκευσης και εμπορίας.

Πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις

50%
(Καν. 1407/13 De Minimis:

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 
200.000 € την τριετία)
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ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.2.3:
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτη-
ση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ιδρύσεις
Ίδρυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσια-
κών ή διατηρητέων κτισμάτων.
Εκσυγχρονισμοί
Εκσυγχρονισμός αδειοδοτημένων κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών κα-
ταλυμάτων του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει, ανεξαρτήτως λει-
τουργικής μορφής και τάξης.
Επεκτάσεις
Επέκταση (συνοδευόμενη ή μη από εκσυγχρονισμό) υφιστάμενων επιχειρή-
σεων διανυκτέρευσης, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το σύ-
νολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν επέκταση) ανήκει 
στις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της ΚΥΑ 2986/25-11-
2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016).

Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις

65%
(Καν. 1407/13 De Minimis:

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 
200.000 € την τριετία)

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 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

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εκσυγχρονισμός (συνοδευόμενος ή μη από επέκταση) υφιστάμενων επιχει-
ρήσεων και συγκεκριμένα:
Α) Βιοτεχνικών μονάδων εκτός του αγροδιατροφικού τομέα:
Επιχειρήσεις χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιο-
τεχνικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά: βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής 
ξύλινων ή μεταλλικών αντικειμένων, κοσμημάτων, τουριστικών ειδών και 
ειδών διακόσμησης, μονάδες παραγωγής κεραμικών, γυάλινων και κέρινων 
αντικειμένων, ενδυμάτων κλπ., χωρίς να αποκλείονται και λοιπές βιοτεχνικές 
μονάδες.
Β) Βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα (μετά την 1η με-
ταποίηση):
Η δράση αφορά επιχειρήσεις για την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊό-
ντων μετά την α’ μεταποίηση (εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και 
εκτός του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Ενδεικτικά: αρτοποιεία, 
ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής αρτοσκευασμάτων, τοπικών παραδο-
σιακών γλυκών και εδεσμάτων, εργαστήρια παραδοσιακών ζυμαρικών κλπ.
Γ) Εμπορικών επιχειρήσεων:
Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά: επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας προϊόντων 
διατροφής (τροφίμων, ποτών) εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλ-
λιέργειας, καθώς και επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας τουριστικών ειδών και 
ειδών λαϊκής τέχνης και παντοπωλεία.

Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις

65%
(Καν. 1407/13 De Minimis:

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 
200.000 € την τριετία)
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ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.2.5:
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγρο-
τικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, 
κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α) Ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στις ορεινές Τοπικές/Δημοτι-
κές Κοινότητες της περιοχής εφαρμογής. 
Β) Εκσυγχρονισμός (συνοδευόμενος ή μη από επέκταση) επιχειρήσεων πα-
ροχής υπηρεσιών στο σύνολο της περιοχής εφαρμογής..

Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις

65%
(Καν. 1407/13 De Minimis:

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 
200.000 € την τριετία)

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

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α) Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 
4235/2014 και την ΥΑ 4912/120862/5.11.2015 όπως τροποποιήθηκε με την 
ΥΑ 345/23924/2.3.2017 (και όπως ισχύουν κάθε φορά).
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: Προϊόντα δημητρια-
κών, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, γλυκίσματα, προϊόντα φυτικής προέλευσης 
με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιό-
λαδα στα οποία έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια 
κ.α. (σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων), προϊόντα φυτικής προέλευσης δια-
τηρημένα 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 στα οποία έχουν 
προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφι-
μα, γαλακτοκομικά προϊόντα, λοιπά τρόφιμα (π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και 
λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου), προϊόντα σαπωνοποιίας από 
ελαιόλαδο.
Β) Ενίσχυση επενδύσεων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρ-
θρου 52 του Ν. 4235/2014, την ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017 και την ΚΥΑ 
310/85788/18.6.2018 (όπως ισχύουν κάθε φορά).

Οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο σε ένα από τα δύο 
άρθρα (17 ή 19) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και στα δύο άρθρα. Συ-
γκεκριμένα:

Η χρήση του άρθρου 17 του Καν. (ΕΕ) 1305/13 αφορά δραστηριότητες 
μεταποίησης προϊόντος από γεωργικό σε γεωργικό (προϊόντα εντός Πα-
ραρτήματος Ι της Συνθήκης) ή από γεωργικό (προϊόν Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης) σε μη γεωργικό (προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης).
Η χρήση του άρθρου 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/13 αφορά εξωγεωργικές δρα-
στηριότητες (π.χ. εστίαση, εκπαίδευση, αγροτουρισμό, μεταποίηση μη γε-
ωργικών προϊόντων κλπ.).

Πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
Οικοτεχνία:

Φυσικά πρόσωπα 
επαγγελματίες 

αγρότες 
Πολυλειτουργικά 

αγροκτήματα:
α) Εγγεγραμμένοι στο 

ΜΑΑΕ, β) συμπρά-
ξεις φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων 
εγγεγραμμένων στο 
ΜΑΕΕ ή/και άλλων 

φυσικών ή/και νομι-
κών προσώπων, με 

την προϋπόθεση ότι 
ο/οι εγγεγραμμένος/
οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-

ουν με ποσοστό 
τουλάχιστον 50% στη 

σύμπραξη.

50%
Για χρήση του άρθρου 17 του 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013
(Καν. 1407/13 De Minimis:

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 
200.000 € την τριετία)

65%
Για χρήση του άρθρου 19 του 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013
(Καν. 1407/13 De Minimis:

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 
200.000 € την τριετία)
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ΔΡΑΣΗ 19.2.3:
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 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

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στους ακόλου-
θους κλάδους:

Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (πτηνοσφαγεία, παραγωγή
κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών,
μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος,
τυρί, γιαούρτι)
Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)
Σηροτροφία - μελισσοκομία - σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα
Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών)
Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
Οίνος
Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα
και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Οι ενέργειες που προβλέπονται στους ανωτέρω κλάδους αφορούν σε ιδρύ-
σεις και εκσυγχρονισμούς, με ή χωρίς μετεγκατάσταση.

Πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις

50%
(Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/13)
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ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.3.3:
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α. Επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης
α. Ίδρυση:

κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων: Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων 
και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύ-
ματα - Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
δωμάτια - διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών»
ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσια-
κών ή διατηρητέων κτισμάτων

Οι ιδρύσεις ακολουθούν τους όρους των άρθρων 2 και 4 της ΚΥΑ 2986/25-11-
2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016).
β. Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που 
λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν 
επέκταση) ανήκει στις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της 
ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016) και μόνον υπό τους όρους 
και περιορισμούς του άρθρου 4 αυτής.
γ. Ποιοτικός εκσυγχρονισμός αδειοδοτημένων κύριων και μη κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 όπως ισχύ-
ει, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 14 ή 22 του Καν. 651/14. 
Β. Επενδύσεις για χώρους εστίασης και αναψυχής
Ίδρυση ή/και επέκταση επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής.
Γ. Επενδύσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
του τουριστικού τομέα
Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων:

Αθλητικού τουρισμού αναψυχής, π.χ. δραστηριότητες που συνδέονται 
με θαλάσσια σπορ, αθλητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με λίμνες-
ποτάμια, αθλητικές δραστηριότητες βουνού και λοιπές εναλλακτικές δρα-
στηριότητες π.χ. ποδηλασία, ιππασία κ.ά. 
Τουρισμού υπαίθρου όπως περιβαλλοντικός - φυσιολατρικός τουρισμός, 
τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, περιπατητικός τουρισμός, 
περιηγητικός τουρισμός κλπ.
Ειδικές τουριστικές υποδομές, όπως χιονοδρομικά κέντρα, γήπεδα 
γκολφ, θεματικά πάρκα κλπ.

Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις

65%
για πολύ μικρές

και μικρές επιχειρήσεις,
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)
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ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.3.4: 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χει-
ροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός:
Α) Βιοτεχνικών μονάδων εκτός του αγροδιατροφικού τομέα:
Επιχειρήσεις χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιο-
τεχνικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά: βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής 
ξύλινων ή μεταλλικών αντικειμένων, κοσμημάτων, τουριστικών ειδών και 
ειδών διακόσμησης, μονάδες παραγωγής κεραμικών, γυάλινων και κέρινων 
αντικειμένων, ενδυμάτων κλπ., χωρίς να αποκλείονται και λοιπές βιοτεχνικές 
μονάδες.
Β) Βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα
(μετά την 1η μεταποίηση):
Η δράση αφορά επιχειρήσεις για την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊό-
ντων μετά την α’ μεταποίηση (εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και 
εκτός του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Ενδεικτικά: αρτοποιεία, 
ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής αρτοσκευασμάτων, τοπικών παραδο-
σιακών γλυκών και εδεσμάτων, εργαστήρια παραδοσιακών ζυμαρικών κλπ.
Γ) Εμπορικών επιχειρήσεων:
Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά: επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας προϊόντων 
διατροφής (τροφίμων, ποτών) εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλ-
λιέργειας, καθώς και επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας τουριστικών ειδών και 
ειδών λαϊκής τέχνης και παντοπωλεία.

Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις

65% 
για πολύ μικρές και

μικρές επιχειρήσεις, 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)

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

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπη-
ρεσιών
Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επιχει-
ρήσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών που υποστηρίζουν τον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα (εκτός του 
κλάδου του εμπορίου) και προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να απο-
κλείονται και λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του αγροτικού πληθυσμού.

Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις

65% 
για πολύ μικρές και μικρές επι-
χειρήσεις, 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)
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ΔΡΑΣΗ 19.2.7: Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.7.2:
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον το-
μέα των τροφίμων και της δασοπονίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η υπο-δράση αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων, με 
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα 
με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων. 
Η συνεργασία ενδεικτικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί μεταξύ επιχειρήσε-
ων του αγροδιατροφικού τομέα, συνεταιρισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
εργαστηρίων, επιστημονικών και τεχνικών συμβούλων τροφίμων κλπ.   
Η ενίσχυση προορίζεται για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την «ανά-
πτυξη» αντί για βασική έρευνα.
Η υπο-δράση μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη τεχνικών/ μεθόδων οι 
οποίες είναι προσαρμογές υφιστάμενων τεχνολογιών κλπ. σε περιπτώσεις 
που μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί.
Η υπο-δράση μπορεί να στηρίξει την επίδειξη νέων τεχνολογιών κλπ. όταν 
η δραστηριότητα της επίδειξης είναι το τελικό μέρος της διαδικασίας των 
δοκιμών/επικύρωσης της τεχνολογίας, διεργασίας κλπ.
Οι συνεργασίες θα αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη.

Πολύ μικρές έως 
μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι συνεργασίες 
μπορούν: 

1) είτε να έχουν 
νομική υπόσταση 

2) είτε να καθορίζεται 
η μορφή και λει-

τουργία τους σε ένα 
έγγραφο σύμπραξης/
συνεργασίας (σύμφω-

νο συνεργασίας) 
που θα αναφέρει 
τον καταμερισμό 

των ευθυνών και των 
υποχρεώσεων μεταξύ 

των μελών

65%
(Καν. 1407/13  De Minimis: 

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 
200.000 € την τριετία)

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 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

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η υπο-δράση περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων 
για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκατα-
στάσεων και πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουρι-
στικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. Στόχος είναι, το 
αξιόλογο δυναμικό που διαθέτει η περιοχή παρέμβασης στον τομέα του 
τουρισμού, να υιοθετήσει μορφές συνεργασίας για την ανάδειξη της τοπι-
κής ταυτότητας (π.χ. γαστρονομία, πολιτισμός) έτσι ώστε να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητά του στο διεθνές επίπεδο. 
Η συνεργασία ενδεικτικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί μεταξύ επιχειρήσε-
ων του τουριστικού τομέα, χωρίς να αποκλείονται και συνεργασίες μεταξύ 
επιχειρήσεων διαφορετικών/λοιπών τομέων της οικονομίας.
Οι συνεργασίες θα αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη.

Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις.

Οι συνεργασίες 
μπορούν: 

1) είτε να έχουν 
νομική υπόσταση 

2) είτε να καθορίζεται 
η μορφή και λει-

τουργία τους σε ένα 
έγγραφο σύμπραξης/
συνεργασίας (σύμφω-

νο συνεργασίας) 
που θα αναφέρει 
τον καταμερισμό 

των ευθυνών και των 
υποχρεώσεων μεταξύ 

των μελών

65%
(Καν. 1407/13  De Minimis: 

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 
200.000 € την τριετία)



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ) ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.4.1:
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 
εντός οικισμού κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Υποδομές μικρής κλίμακας σε αγροτικούς οικισμούς (π.χ. ύδρευση - απο-
χέτευση, διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση-κομποστοποίηση κλπ.)
Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δη-
μόσια κτίρια

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθ-
μού και Φορείς τους

α) Έως 100% όταν η πράξη
δεν επιφέρει κέρδος

β) Εξέταση ποσού ενίσχυσης και 
κέρδους εκμετάλλευσης

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.4.2:
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρε-
σιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. 
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση κοινωνικών βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό και των σχετικών υποδομών, όπως παιδικοί σταθμοί, 
χώροι κοινωνικής φροντίδας, αθλητικές υποδομές, εκπαιδευτικές εγκαταστά-
σεις, αγροτικά ιατρεία, υποδομές ΑΜΕΑ κλπ.

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθ-
μού και Φορείς τους, 

καθώς και νομικά 
πρόσωπα με σχετικό 
καταστατικό σκοπό

α) Έως 100% όταν η πράξη
δεν επιφέρει κέρδος

β) Εξέταση ποσού ενίσχυσης και 
κέρδους εκμετάλλευσης 
γ) 80% των επιλέξιμων

δαπανών

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.4.3:
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 κλπ.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Δημοσίου χαρακτήρα τουριστικές υποδομές (κέντρα πληροφόρησης, πο-
δηλατικές διαδρομές, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, ενέργειες εξυ-
πηρέτησης -προσβασιμότητας επισκεπτών κλπ.) και ενέργειες προβολής 
(εφαρμογές ΤΠΕ, συμμετοχή σε εκθέσεις, πληροφοριακό υλικό, καταχω-
ρήσεις, ημερίδες κλπ.),
Έργα ανάπλασης
Έργα δημόσιας αναψυχής (μονοπάτια, σημάνσεις, πινακίδες πληροφόρη-
σης, σημεία παρατήρησης κλπ.)

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθ-
μού και Φορείς τους, 

καθώς και νομικά 
πρόσωπα με σχετικό 
καταστατικό σκοπό

α) Έως 100% όταν η πράξη
δεν επιφέρει κέρδος

β) Εξέταση ποσού ενίσχυσης και 
κέρδους εκμετάλλευσης



ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επι-
χορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επι-
λέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε 
αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν 
μπορεί να υπερβεί τις 600.000,00 € για πράξεις που αφο-

ρούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000,00 € 
για άυλες πράξεις. Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος 
De minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλ-
θει στις 200.000,00 € 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.
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ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.4.4:
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προβολή τοπικών εθίμων, 
παραδόσεων, προϊόντων, παραδοσιακών επαγγελμάτων και γενικότερα με 
την αγροτική κληρονομιά

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθ-
μού και Φορείς τους, 

καθώς και νομικά 
πρόσωπα με σχετικό 
καταστατικό σκοπό

α) Έως 100% όταν η πράξη
δεν επιφέρει κέρδος

β) Εξέταση ποσού ενίσχυσης και 
κέρδους εκμετάλλευσης 
γ) 80% των επιλέξιμων

δαπανών

19.2.4.5: 
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πο-
λιτισμό, 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, πο-
λιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κλπ.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της φυσικής κληρονομιάς και 
των τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης
Διατήρησης στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (π.χ. αποκατάστα-
ση γεφυριών, βρυσών, αλωνιών, μύλων)
Υπηρεσίες πολιτισμού καθώς και σχετικές υποδομές (π.χ. θέατρα, ωδεία, 
βιβλιοθήκες, μουσεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πο-
λυχώροι, συλλογές κλπ.)

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθ-
μού και Φορείς τους, 

καθώς και νομικά 
πρόσωπα με σχετικό 
καταστατικό σκοπό

α) Έως 100% όταν η πράξη
δεν επιφέρει κέρδος

β) Εξέταση ποσού ενίσχυσης και 
κέρδους εκμετάλλευσης 
γ) 80% των επιλέξιμων

δαπανών



ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την 
πράξη, αποτελεί τη διαφορά της Δημόσιας Δαπάνης από 
το Συνολικό Προϋπολογισμό του έργου. Για την κάλυψη 
της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της 
ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους 
ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της 
ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται είτε με 
υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τρα-
πεζικό έγγραφο, είτε με την κατοχή άλλου άμεσα ρευ-
στοποιήσιμου τίτλου όπως μετοχές και ομόλογα.
Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρ-
θρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014, η ιδιωτική συμ-
μετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχε-
ται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, 
είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματο-
δότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού 
δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της 
έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορ-
φή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν 
γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, 
θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού 
που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα 
είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συ-
μπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων 
επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγη-
σης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό 
και φυσικό αντικείμενο της πράξης εντός του εγκεκρι-
μένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην 
αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών 
από τη στιγμή της ένταξης. Σε κάθε περίπτωση μέχρι 
την 30-06-2023.

Oι δικαιούχοι δύναται να είναι:
α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 
Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί 
η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαι-
τείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατι-
κού συνημμένο στην αίτηση στήριξης. 
β. το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέ-
λος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των 
μελών της ΕΔΠ, καθώς επίσης και μέλη του Δ.Σ. του νο-
μικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρό-
σωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν 
μπορεί να είναι δικαιούχοι.
γ. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από δι-
ατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε 
ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική 
άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όρ-
γανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θε-
ωρείται η οριστική υποβολή της αιτήσεως από το δικαι-
ούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ), με εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν 
1407/2013, η επιλεξιμότητα των οποίων ξεκινάει από 
την ημερομηνία έγκρισης του Τοπικού Προγράμματος 
(21/12/2016). Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξο-
φλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται με 
αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.
Όσον αφορά στις Γενικές Δαπάνες, είναι επιλέξιμες: 
1. Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμ-
ματος (21/12/2016), για χρήση των Καν. 1305/2013 και 
1407/2013.
2. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης 
στήριξης για χρήση του Καν. 651/2014.
Οι Γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες πρέπει να αφο-
ρούν αποκλειστικά το προτεινόμενο έργο.
Δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι πράξεις που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να 
υποβάλει ο δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησης, ανε-
ξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές 
πληρωμές.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις πράξεις οι οποίες υλοποιού-
νται δυνάμει του Καν. 651/2014 πρέπει να πληρείται ο χα-
ρακτήρας κινήτρου και για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να 
έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν 
από την οριστική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από 
τους δικαιούχους. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η 
αγορά γης, που πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της 
αίτησης στήριξης δεν αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. 
Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη.



ΒΑΣΙΚΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
- ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Έργα απλής συντήρησης κτιριακών  εγκαταστά-
σεων και εξοπλισμού, καθώς και λειτουργικές 
δαπάνες.

Μεταχειρισμένα οχήματα και εξοπλισμός.

Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, 
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, 
ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός 
από τις περιπτώσεις που δεν είναι ανακτήσιμος 
με βάση την εθνική νομοθεσία.

Αγορά (με περιορισμούς), κατασκευή ή βελτίωση 
ακινήτων και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλο-
ντος χώρου.

Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου μηχα-
νολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότη-
τας.

Εξοπλισμός για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των αναγκών 
της επιχείρησης.

Δαπάνες προβολής.

Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών και 
τεχνική υποστήριξη (Γενικές δαπάνες).

Δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών 
μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης 
(υποδράση 19.2.1.2)

Δαπάνες για την οργάνωση, το συντονισμό και την 
υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο 
συνεργασιών (υποδράσεις 19.2.7.2 και 19.2.7.3)

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύ-
σεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε 
αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου, 
είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική 
περίοδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από τη δη-
μοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επί του γηπέ-
δου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκ-
συγχρονισμού χωρίς επέμβαση στο φέροντα οργανι-
σμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών 
που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου, 
οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από 
το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη από τη 
δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, γίνονται δεκτά 
προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικο-
πέδου ή/και του ακινήτου.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποί-
ηση της πρόσκλησης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήρι-
ξης σύμφωνα με τα υποδείγματα που θα περιλαμβάνο-
νται στην πρόσκληση.
Ειδικότερα, για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, η υποβο-
λή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr).
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι 
οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών να αποστείλουν στην ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως πα-
ράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος 
θα περιέχει όλα τα απαραίτητα έντυπα και τα δικαιολο-
γητικά τεκμηρίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
www.achaiasa.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr. και του 
ΕΣΠΑ www.espa.gr. 
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