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Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
19.2.1
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
19.2.1.2
Άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
1. Η υπο-δράση περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες ενεργειών:
α) Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων, όπως μαθήματα κατάρτισης επιμόρφωσης, εργαστήρια – workshops, καθοδήγηση, ομάδες συζήτησης.
β) Δραστηριότητες επίδειξης & δράσεις ενημέρωσης, όπως δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης,
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.
Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να αποτελούν τμήμα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
κατάρτισης. Σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει τουλάχιστον να
περιλαμβάνεται η κατηγορία ενέργειας (α) Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης
δεξιοτήτων.

2. Ωφελούμενοι της υπο-δράσης θα είναι απασχολούμενοι στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων
(αγροδιατροφικού τομέα) και άλλοι οικονομικοί φορείς που είναι ΜΜΕ. Προτεραιότητα θα δοθεί
σε απασχολούμενους στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων (αγροδιατροφικού τομέα), του
τουρισμού και της εστίασης.
3. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν τα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:
α) Προγράμματα κατάρτισης που αφορούν στην εκπαίδευση για τη διαφοροποίηση/συμπλήρωση
του αγροτικού εισοδήματος, όπως στον αγροτουρισμό, στη μεταποίηση/οικοτεχνία, στην
τεχνολογία γεωργικών τροφίμων, στα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, σε μεθόδους συσκευασίας
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, στην ανάπτυξη
συνεργατισμού κλπ.
β) Προγράμματα κατάρτισης που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
τουριστικών υπηρεσιών και κατά συνέπεια στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής
παρέμβασης, όπως: α) εκπαίδευση στον κλάδο της εστίασης (υποδοχή, χρήση τοπικών προϊόντων
και συνταγών-τοπική γαστρονομία, ανάπτυξη οινικής κουλτούρας κλπ.) και β) εκπαίδευση στον
κλάδο του τουρισμού-διανυκτέρευσης (νέες τεχνολογίες και τουριστικές υπηρεσίες-παροχές,
μέθοδοι προώθησης, χρήση τοπικών προϊόντων, στρατηγικές συνεργασίες, δίκτυα κλπ.)
Τα ενδεικτικά θεματικά πεδία θα εξειδικευθούν κατά την πρόσκληση της υπο-δράσης.
4. Για να είναι επιλέξιμος ο δικαιούχος (πάροχος) θα πρέπει να:
 Είναι νομικό πρόσωπο ή λειτουργεί στο πλαίσιο νομικού προσώπου, στους καταστατικούς
σκοπούς του οποίου προβλέπεται η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
 Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς της κατάρτισης και λοιπών
ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων.
 Διαθέτει ή μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικό/συνεργάτες που έχουν τα κατάλληλα
προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης, στα συγκεκριμένα θεματικά
πεδία και επαρκή επιμόρφωση του προσωπικού του.
 Συνάδει το πρόγραμμα μεταφοράς γνώσεων & ενημέρωσης της κάθε ομάδας-στόχου
(ωφελούμενων) καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, με την εν γένει στρατηγική και τους στόχους
του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
5. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε πρόταση ανέρχεται έως 100.000,00 €.
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6. Ποσοστό ενίσχυσης:
 60% για μεσαίες επιχειρήσεις (άρθ. 47 Καν. 702/14).
 70% για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθ. 47 Καν. 702/14).
 100% για προϋπολογισμό έως 20.000€ (Καν. 1407/13).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

40.000,00

0,54

0,41

Δημόσια Δαπάνη

40.000,00

0,79

0,54

0,00

0,00

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Η υπο-δράση θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής εφαρμογής (π.χ.
Πάτρα, Αίγιο) για άυλες ενέργειες.
Δικαιούχοι
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι δύνανται να υλοποιήσουν ενέργειες
εκπαίδευσης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης, οργάνωσης ανταλλαγών και
επισκέψεων.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Συμπληρωματικότητα με τις δράσεις της 1ης, 2ης και 3ης θεματικής κατεύθυνσης του Τ.Π. και τις
δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση της περιθωριοποίησης.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συμπληρωματικότητα με τον Ειδικό Στόχο 8.5.1 του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας, το Μέτρο 01 του ΠΑΑ
2014-2012 και τον Στρατηγικό Στόχο 4 («Προώθηση στην απασχόληση) της Περιφερικής Στρατηγικής
για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας.
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Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.2.1

Άρθρο 17§1β Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
1. Η υπο-δράση αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
χαρακτηρισμένων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή προϊόντων βιολογικής παραγωγής ενδεικτικά στους
ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:
• Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (όπως πτηνοσφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και
προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων).
• Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι).
• Αυγά (όπως 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 (όπως παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Οι ενέργειες που προβλέπονται στους ανωτέρω κλάδους αφορούν σε ιδρύσεις και
εκσυγχρονισμούς, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων,
με τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:
α) Η αίτηση στήριξης αφορά στην αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της
Συνθήκης (ΣΛΕΕ), για την παραγωγή τελικών προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης
(ΣΛΕΕ).
β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείων, εκτός της ίδρυσης σφαγείων πουλερικών η οποία 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.
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν οι κάτωθι κλάδοι ανά περιοχή:
Οίνος-ξύδι-σταφίδα στο Δήμο Αιγιάλειας και τη Δ.Ε. Ωλενίας, ελαιόλαδο στις παράκτιες Δ.Ε.,
πατάτα και κηπευτικά στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, εσπεριδοειδή στο Δήμο Αιγιάλειας και τη Δ.Ε.
Δύμης, δημητριακά στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, γαλακτοκομικά στις Δ.Ε. Καλαβρύτων,
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Τριταίας, Φαρρών, Λαρισσού και Μόβρης, μελισσοκομία στις Δ.Ε. Αιγίου, Καλαβρύτων και
Κλειτορίας.
3. Στην υπο-δράση δε δύναται να ενταχθούν τα εξής:
• Μονάδες που δεν παράγουν προϊόντα χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή βιολογικής παραγωγής .
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν
στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
• Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.
4. Ποσοστό ενίσχυσης: 65% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 - Γενικός De Minimis).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

461.538,46

6,19

4,71

Δημόσια Δαπάνη

300.000,00

5,94

4,05

Ιδιωτική Συμμετοχή

161.538,46

6,71

6,71

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις υπόλοιπες υπο-δράσεις του Τ.Π. που αφορούν σε
ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα (19.2.3.1,
19.2.3.2, 19.2.3.4.), καθώς και με την υπο-δράση 19.2.7.2 (που αφορά στον τομέα των τροφίμων).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συμπληρωματικότητα και συνέργεια με ειδικούς στόχους 3.α.1., 3.δ.1., 6.β.1 του ΠΕΠ Δ.Ε. και μέτρα
3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 6.1., 6.2. και 9 του ΠΑΑ. όσον αφορά το στόχο της βελτίωσης της αλυσίδας αξίας
του αγροδιατροφικού τομέα. Στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αφορούν σε προϊόντα που περιέχονται
στο «Καλάθι της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας», υπάρχει συνέργεια με το αντίστοιχο επιχειρησιακό
πρόγραμμα.
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Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.2.3
Άρθρο 19§1 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για την ποιοτική αναβάθμιση ή/και ίδρυση επιχειρήσεων
διανυκτέρευσης, με στόχο τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης και τη
διαφοροποίηση / εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Συγκεκριμένα, ενισχύονται:
Α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις-camping)
Εκσυγχρονισμός ή/και επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων διανυκτέρευσης, που οδηγεί
υποχρεωτικά σε ανώτερη κατηγορία και 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).
B. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα
α. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
Εκσυγχρονισμός ή/και επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων διανυκτέρευσης, που οδηγεί
υποχρεωτικά σε ανώτερη κατηγορία και 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).
β. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Εκσυγχρονισμός ή/και επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων διανυκτέρευσης, εφόσον μετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν
επέκταση) ανήκει στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του άρθρου 2 της ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ
3885/Β/2-12-2016).
Γ. Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων
Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων
κτισμάτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016)
3. Ποσοστό ενίσχυσης: 65% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 - Γενικός De Minimis).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

461.538,46

6,19

4,71

Δημόσια Δαπάνη

300.000,00

5,94

4,05

Ιδιωτική Συμμετοχή

161.538,46

6,71

6,71

Περιοχή Εφαρμογής
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Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τη στήριξη της ίδρυσης/αναβάθμισης επιχειρήσεων στον τομέα του
τουρισμού στο πλαίσιο της υπο-δράσης 19.2.3.3. Συνέργεια με τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα για τη
βελτίωση των δημοσίων τουριστικών υποδομών-υπηρεσιών (19.2.4.3) και την προστασία-ανάδειξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (19.2.4.5), καθώς και με την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ
διαφορετικών παραγόντων στον τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο της υπο-δράσης 19.2.7.3.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τους ειδικούς στόχους 3.α.1., 3.δ.1., 6.γ.1.6.δ.1. και 7.α.1.του ΠΕΠ Δ.
Ελλάδας, τα μέτρα 6.2., 7.5., 7.6. και 8.5. του ΠΑΑ 2014-2020 όσον αφορά το στόχο της αναβάθμισης και
εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
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.
19.2.2.5
Άρθρο 19§1 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
στις ορεινές τοπικές / δημοτικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης.
2. Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τις πραγματοποιηθείσες διαβουλεύσεις και τη
SWOT ανάλυση, διαπιστώνονται ελλείψεις σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στις ορεινές
περιοχές, σε συγκεκριμένους τομείς. Για το λόγο αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρήσεις όπως:
α. παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες,
υγειονομική περίθαλψη κλπ.,
β. σε επιστήμονες,
χωρίς να αποκλείονται και λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού.
Στην περίπτωση των επιστημόνων, δεν επιτρέπεται η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Στη συγκεκριμένη υπο-δράση δεν επιτρέπονται αιτήσεις στήριξης στους τομείς του λιανικού και
χονδρικού εμπορίου.
4. Ποσοστό ενίσχυσης: 65% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 - Γενικός De Minimis).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της
φτώχειας.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

153.846,15
100.000,00

2,06
1,98

1,57
1,35

Ιδιωτική Συμμετοχή

53.846,15

2,23

2,23

Περιοχή Εφαρμογής
Οι ορεινές τοπικές / δημοτικές κοινότητες της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Συμπληρωματικότητα με τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τουρισμό (19.2.2.3, 19.2.3.3), στο
δευτερογενή τομέα (19.2.3.4) και στον τριτογενή τομέα (19.2.3.5). Συνέργεια με τις υπο-δράσεις 19.2.4.2
και 19.2.4.5 όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
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Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με ειδικούς στόχους 9.α.1, 9.v.1., 9.i.1 και 9.iv.1 του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας
και τα μέτρα 6.2., 6.4., 7.4 του ΠΑΑ 2014-2020. Συνέργεια με ΣΣΤ 2 («Πρόσβαση σε υπηρεσίες») και ΣΣΤ2
(«Προώθηση στην απασχόληση») της Περιφερικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την
Καταπολέμηση της Φτώχειας.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.1
Άρθρο 17§1β Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ενδεικτικά
στους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:
• Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (όπως πτηνοσφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και
προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων).
• Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι).
• Αυγά (όπως 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 (όπως παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Οι ενέργειες που προβλέπονται στους ανωτέρω κλάδους αφορούν σε ιδρύσεις και εκσυγχρονισμούς,
με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, με τις εξής
προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:
α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή τελικών προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης
(ΣΛΕΕ), με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (ΣΛΕΕ).
β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείων, εκτός της ίδρυσης σφαγείων πουλερικών η οποία 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.
2. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται έως 600.000,00 €.
3. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν οι κάτωθι κλάδοι ανά περιοχή:
Οίνος-ξύδι-σταφίδα στο Δήμο Αιγιάλειας και τη Δ.Ε. Ωλενίας, ελαιόλαδο στις παράκτιες Δ.Ε., πατάτα
και κηπευτικά στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, εσπεριδοειδή στο Δήμο Αιγιάλειας και τη Δ.Ε. Δύμης,
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δημητριακά στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, γαλακτοκομικά στις Δ.Ε. Καλαβρύτων, Τριταίας,
Φαρρών, Λαρισσού και Μόβρης, μελισσοκομία στις Δ.Ε. Αιγίου, Καλαβρύτων και Κλειτορίας.
4. Στην υπο-δράση δε δύναται να ενταχθούν τα εξής:
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο
παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.
5. Ποσοστό ενίσχυσης: 50% (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/13).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

1.538.000,00

20,62

15,68

Δημόσια Δαπάνη

769.000,00

15,23

10,39

Ιδιωτική Συμμετοχή

769.000,00

31,93

31,93

Συνολικός Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις υπόλοιπες υπο-δράσεις του Τ.Π. που αφορούν σε
ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα (19.2.2.1, 19.2.3.2,
19.2.3.4.), καθώς και με την υπο-δράση 19.2.7.2 (που αφορά στον τομέα των τροφίμων).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συμπληρωματικότητα και συνέργεια με ειδικούς στόχους 3.α.1., 3.δ.1., 6.β.1 του ΠΕΠ Δ.Ε. και μέτρα 3.1.,
4.1., 4.2., 4.3., 6.1., 6.2. και 9 του ΠΑΑ. όσον αφορά το στόχο της βελτίωσης της αλυσίδας αξίας του
αγροδιατροφικού τομέα. Στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αφορούν σε προϊόντα που περιέχονται στο
«Καλάθι της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας», υπάρχει συνέργεια με το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.2
Άρθρο 17§1β Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης),
όταν το παραγόμενο τελικό προϊόν είναι μη γεωργικό (εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης).
2. Οι ενισχυόμενοι κλάδοι είναι ενδεικτικά 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 αμπελοοινικής προέλευσης.
• Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και
διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
• Αξιοποίηση παραπροϊόντων.
• Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
• Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.
Οι ενέργειες που προβλέπονται στους ανωτέρω κλάδους αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμούς, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων,
συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.
3. Στο πλαίσιο της δράσης δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν:
 σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
 σε λιανικό εμπόριο,
 σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
4. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επενδύσεις που αφορούν σε
προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα (τρόφιμα - ποτοποιία).
5. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται έως 600.000,00 €.
6. Ποσοστό ενίσχυσης (Άρθρο 44 Καν. (ΕΕ) 702/2014):
α) 50% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
β) 45% για μεσαίες επιχειρήσεις.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
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Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

415.541,24

5,57

4,24

Δημόσια Δαπάνη

200.000,00

3,96

2,70

Ιδιωτική Συμμετοχή

215.541,24

8,95

8,95

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις υπόλοιπες υπο-δράσεις του Τ.Π. που αφορούν σε
ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου (19.2.2.1,
19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.6), καθώς και με την υπο-δράση 19.2.7.2 (που αφορά στον τομέα των
τροφίμων).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τους ειδικούς στόχους 3.α.1., 3.δ.1., 6.β.1 του ΠΕΠ Δ.Ε. και τα
μέτρα 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 6.1., 6.2. και 9 του ΠΑΑ όσον αφορά το στόχο της βελτίωσης της αλυσίδας
αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. Στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αφορούν σε προϊόντα που
περιέχονται στο Καλάθι της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας υπάρχει συνέργεια με το αντίστοιχο επιχειρησιακό
πρόγραμμα.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.3
Άρθρο 19§1 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά:
 την ενίσχυση επενδύσεων για υποδομές διανυκτέρευσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης,
 την ενίσχυση επενδύσεων για χώρους εστίασης και αναψυχής με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου,
με στόχο τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης, τη διαφοροποίηση /
εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη χρήση τοπικών προϊόντων.
2. Συγκεκριμένα, ενισχύονται:
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 καταλύματα - Τουριστικές
επιπλωμένες κατοικίες και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 4 και 3
«κλειδιών»,
 ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων,.
Οι ιδρύσεις ακολουθούν τους όρους των άρθρων 2 και 4 της ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/212-2016).
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 ισχύει, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής
και τάξης.
Β. Επενδύσεις για χώρους εστίασης και αναψυχής
Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, Έμφαση θα
δοθεί στη χρήση τοπικών προϊόντων και στην ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας της περιοχής.
Γ. Επενδύσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα
Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού
τομέα. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
 Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, π.χ. δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσια σπορ,
αθλητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με λίμνες-ποτάμια, αθλητικές δραστηριότητες
βουνού και λοιπές εναλλακτικές δραστηριότητες π.χ. ποδηλασία, ιππασία, μίνι-γκολφ, πεδία
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χρωματοσφαίρισης κ.ά. (Αθλητικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν μόνο τον τοπικό
πληθυσμό υπάγονται στις υποδράσεις 19.2.2.5 ή και 19.2.3.5 επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών).
Τουρισμός υπαίθρου όπως περιβαλλοντικός - φυσιολατρικός τουρισμός, τουρισμός
παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, περιπατητικός τουρισμός, περιηγητικός τουρισμός κλπ.
Γαστρονομικός τουρισμός, με τη δημιουργία/διαμόρφωση επισκέψιμων χώρων σε μονάδες
ή/και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (π.χ. οινοποιεία), με
δυνατότητα παροχής γευστικών δοκιμών (γευσιγνωσίας) στους επισκέπτες.
Τουρισμός υγείας και ευεξίας, όπως εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού,
κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa) κλπ.
Ειδικές τουριστικές υποδομές, όπως χιονοδρομικά κέντρα, γήπεδα γκολφ, θεματικά πάρκα
κλπ.
Τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών κλπ.

3. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν:
α. Υποδομές διανυκτέρευσης:
Επενδυτικά σχέδια που οδηγούν σε ανώτερη κατηγορία καταλύματος, καθώς και ξενοδοχειακά
καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων.
β. Χώροι εστίασης και αναψυχής:
Επιχειρήσεις με παροχή γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου (ΚΑΔ 56.10.11) και
παραδοσιακά καφενεία (ΚΑΔ 56.30.10.14).
γ. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα:
Επενδύσεις αθλητικού τουρισμού αναψυχής, τουρισμού υγείας και ευεξίας, ειδικών τουριστικών
υποδομών, τουρισμού υπαίθρου, γαστρονομικού τουρισμού.
4. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
600.000,00 €.
5. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) 65% για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών (άρθ.22 Καν.
651/14)
β) 55 % (Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων - Καν. 651/14)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο Τοπικού
υπο-μέτρου
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός

1.292.880,54

17,34

13,18

Δημόσια Δαπάνη

750.000,00

14,85

10,14

Ιδιωτική Συμμετοχή

542.880,54

22,54

22,54

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν αντίστοιχες επενδύσεις.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
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Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τη στήριξη της ίδρυσης/αναβάθμισης επιχειρήσεων στον τομέα του
τουρισμού στο πλαίσιο της υπο-δράσης 19.2.2.3. Συνέργεια με τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
για τη βελτίωση των δημοσίων τουριστικών υποδομών-υπηρεσιών (19.2.4.3) και την προστασίαανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (19.2.4.5), καθώς και με την ανάπτυξη
συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων στον τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.7.3.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τους ειδικούς στόχους 3.α.1., 3.δ.1., 6.γ.1.6.δ.1. και 7.α.1.του
ΠΕΠ Δ. Ελλάδας και τα μέτρα 6.2., 7.5., 7.6. και 8.5. του ΠΑΑ 2014-2020 όσον αφορά στο στόχο της
αναβάθμισης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
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
19.2.3.4
 Άρθρο 17§1β Καν. (ΕΕ) 1305/2013
 Άρθρο 19§1 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά:
 στην ενίσχυση επενδύσεων για βιοτεχνικές μονάδες εκτός του αγροδιατροφικού τομέα,
 στην ενίσχυση επενδύσεων για βιοτεχνικές μονάδες του αγροδιατροφικού τομέα (μετά την 1η
μεταποίηση),
 στην ενίσχυση εμπορικών επιχειρήσεων.
2. Συγκεκριμένα, ενισχύονται:
Α) Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων βιοτεχνικών μονάδων εκτός του
αγροδιατροφικού τομέα:
Η δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων χειροτεχνίας και ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται
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 οι οποίες εμπλουτίζουν το
παραγόμενο προϊόν της περιοχής.
Β) Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα
(μετά την 1η μεταποίηση):
Η δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων για την παραγωγή
αγροδιατροφικών προϊόντων μετά την α’ μεταποίηση (εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και
εκτός του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται αρτοποιεία,
ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής αρτοσκευασμάτων, τοπικών παραδοσιακών γλυκών και
εδεσμάτων, εργαστήρια παραδοσιακών ζυμαρικών κλπ.
Γ) Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός εμπορικών επιχειρήσεων:
Επιτρέπονται αιτήσεις στήριξης για επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας προϊόντων διατροφής
(τροφίμων, ποτών) εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και επιχειρήσεις
λιανικής εμπορίας τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης και παντοπωλεία.
3. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν βιοτεχνικές μονάδες εκτός του
αγροδιατροφικού τομέα (δηλαδή εκτός τροφίμων – ποτοποιίας).
4. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται έως 600.000,00 €.
5. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) 65% για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών (άρθ.22 Καν.
651/14).
β) 55 % (Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων - Καν. 651/14).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
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Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

349.650,35

4,69

3,56

Δημόσια Δαπάνη

200.000,00

3,96

2,70

Ιδιωτική Συμμετοχή

149.650,35

6,21

6,21

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Συμπληρωματικότητα με τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τουρισμό (19.2.2.3, 19.2.3.3.) και τις
υπηρεσίες (19.2.2.5., 19.2.3.5.) όσον αφορά στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της τοπικής
οικονομίας. Παράλληλα, συμπληρωματικότητα υπάρχει και με τις υπόλοιπες υπο-δράσεις του Τ.Π. που
αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου,
καθώς και με την υπο-δράση 19.2.7.2 (που αφορά στον τομέα των τροφίμων).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τους ειδικούς στόχους 3.α.1. και 3.δ.1 του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας και
τα μέτρα 6.2. και 6.4. του ΠΑΑ 2014-2020. Εφόσον οι δικαιούχοι θα προέρχονται από ευπαθείς ομάδες
συνέργεια με το ΣΣΤ 4 («Προώθηση στην απασχόληση») της Περιφερικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας.
Παράλληλα, όσον αφορά το στόχο της βελτίωσης της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα,
υπάρχει συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τους ειδικούς στόχους 3.α.1., 3.δ.1., 6.β.1 του ΠΕΠ Δ.Ε.
και μέτρα 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 6.1., 6.2. και 9 του ΠΑΑ. Στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αφορούν σε
προϊόντα που περιέχονται στο «Καλάθι της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας» υπάρχει συνέργεια με το
αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
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
19.2.3.5
Άρθρο 19§1 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επιχειρήσεις:
 Παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές
ανάγκες, υγειονομική περίθαλψη κλπ.),
 παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών (π.χ. θέατρο, κινηματογράφος, χορός, ζωγραφική κλπ.),
 σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα (εκτός του κλάδου του
εμπορίου), όπως παροχή συμβουλών προώθησης και οργάνωσης της τοπικής παραγωγής,
εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εδαφολογικά εργαστήρια κλπ.,
 προστασίας του περιβάλλοντος, (όπως υπηρεσίες συλλογής-διάθεσης απορριμμάτων,
ανακύκλωσης, υπηρεσίες ανάκτησης υλικών κλπ.),
χωρίς να αποκλείονται και λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού.
3. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται έως 600.000,00
€.
4. Στη συγκεκριμένη υπο-δράση δεν επιτρέπονται αιτήσεις στήριξης στους τομείς του λιανικού και
χονδρικού εμπορίου.
5. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) 65% για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών (άρθ.22 Καν.
651/14)
β) 55 % (Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων - Καν. 651/14)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

511.858,04

6,86

5,22

Δημόσια Δαπάνη

300.000,00

5,94

4,05

Ιδιωτική Συμμετοχή

211.858,04

8,80

8,80

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
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Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν αντίστοιχες επενδύσεις.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Συμπληρωματικότητα με τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τουρισμό (19.2.2.3, 19.2.3.3), στο
δευτερογενή τομέα (19.2.3.4) και στον τριτογενή τομέα (19.2.3.5), όσον αφορά τη διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης της τοπικής οικονομίας. Συνέργεια με τις υπο-δράσεις 19.2.4.2 και 19.2.4.5
όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με ειδικούς στόχους 9.α.1, 9.v.1., 9.i.1 και 9.iv.1 του ΠΕΠ Δ.
Ελλάδας και τα μέτρα 6.2., 6.4., 7.4 του ΠΑΑ 2014-2020. Συνέργεια με ΣΣΤ 2 («Πρόσβαση σε
υπηρεσίες») και ΣΣΤ2 («Προώθηση στην απασχόληση») της Περιφερικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
19.2.3.6
• Άρθρο 17§1β Καν. (ΕΕ) 1305/2013
• Άρθρο 19§1 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά:
Α) Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας:
Ενισχύεται η ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων
οικοτεχνικής παρασκευής από φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, 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).
Οι προς ενίσχυση μονάδες προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής χωροθετούνται αποκλειστικά
στο χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας των υποψηφίων.
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:
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).
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,
μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και
λαχανικών, φρουί 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.
Β) Ενίσχυση επενδύσεων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων:
Ενισχύεται η ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 52 του Ν.
4235/2014 και την ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017 (όπως ισχύουν κάθε φορά).
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που
περιλαμβάνουν οικοτεχνική μονάδα.
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3. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται έως 600.000,00
€.
4. Ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με το είδος της επένδυσης:
α) 55 % (Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων - Καν. 651/14).
β) 50 % (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/13).
γ) 50 % (Άρθρο 44 Καν. (ΕΕ) 702/14).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

190.405,08

2,55

1,94

Δημόσια Δαπάνη

102.000,00

2,02

1,38

Ιδιωτική Συμμετοχή

88.405,08

3,67

3,67

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και σύμφωνα με τα
κάτωθι:
Α) Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας: Φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες
(σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία), εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων.
Β) Ενίσχυση επενδύσεων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων: α) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) όπως κάθε
φορά ισχύει, β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ και γ)
συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ με άλλα φυσικά ή/και
νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με
ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις υπόλοιπες υπο-δράσεις του Τ.Π. που αφορούν σε
ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα (19.2.2.1,
19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.4.), με τις υποδράσεις του τουρισμού (19.2.2.3 και 19.2.3.3), καθώς και με
την υπο-δράση 19.2.7.2 (που αφορά στον τομέα των τροφίμων).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συμπληρωματικότητα και συνέργεια με ειδικούς στόχους 3.α.1., 3.δ.1., 6.β.1 του ΠΕΠ Δ.Ε. και μέτρα
3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 6.1., 6.2. και 9 του ΠΑΑ. όσον αφορά το στόχο της βελτίωσης της αλυσίδας αξίας
του αγροδιατροφικού τομέα. Στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αφορούν σε προϊόντα που περιέχονται
στο «Καλάθι της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας», υπάρχει συνέργεια με το αντίστοιχο επιχειρησιακό
πρόγραμμα.
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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
19.2.4.1
Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά:
 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας σε αγροτικούς οικισμούς. Περιλαμβάνονται
παρεμβάσεις που αφορούν σε ύδρευση - αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτωνανακύκλωση-κομποστοποίηση κλπ.
 Παρεμβάσεις για υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
εντός αγροτικών οικισμών (π.χ. χρήση ΑΠΕ, ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού
κελύφους, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση του
συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού, υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων
συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο, εγκατάσταση συστήματος
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης (BEMS) κλπ.).
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που
αφορούν σε υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια εντός
αγροτικών οικισμών.
3. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 600.000,00 €.
4. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) 100% όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος.
β) Εξέταση ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης (άρθ. 56 Καν.
651/14).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

150.000,00

2,01

1,53

Δημόσια Δαπάνη

150.000,00

2,97

2,03

0,00

0,00

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
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Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τις δημόσιες παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που ενδέχεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής
(υπο-δράση 19.2.4.5), καθώς και με την υπο-δράση 19.2.7.8. Συνέργεια με τις ιδιωτικές επενδύσεις
στον κλάδο του τουρισμού (19.2.2.3., 19.2.3.3) και της παροχής υπηρεσιών (19.2.2.5. και 19.2.3.5).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με ειδικούς στόχους 4.γ.1. και 9.iv.1, του ΠΕΠ-Δ. Ελλάδας και μέτρα
7.1., 7.3 και 7.6. και 12 του ΠΑΑ 2014-2020.

25

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών
(πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ.)
19.2.4.2
Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση κοινωνικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό και των σχετικών υποδομών. Περιλαμβάνονται ενέργειες για
τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση δημόσιου χαρακτήρα κοινωνικών υποδομών όπως παιδικοί
σταθμοί, χώροι κοινωνικής φροντίδας, αθλητικές υποδομές, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, αγροτικά
ιατρεία, υποδομές ΑΜΕΑ κλπ.
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους δικαιούχους ΟΤΑ Α’ & Β’
βαθμού και φορείς τους.
3. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
600.000,00 €.
4. Ποσοστό ενίσχυσης 100% όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

369.000,00

4,95

3,76

Δημόσια Δαπάνη

369.000,00

7,31

4,99

0,00

0,00

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους, καθώς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τις υπο-δράσεις στήριξης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (19.2.2.5.
και 19.2.3.5), καθώς και με τις δημόσιες παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς που ενδέχεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής (19.2.4.5.).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τους ειδικούς στόχους 9.iv.1 και 9.α.1 του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας και το μέτρο
7 του ΠΑΑ 2014-2020.
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
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Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
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.)
19.2.4.3
Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά σε:
 έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης δημόσιου χαρακτήρα τουριστικών υποδομών
(όπως κέντρα πληροφόρησης, ποδηλατικές διαδρομές, σήμανση τουριστικών αξιοθέατων και
μνημείων, ενέργειες εξυπηρέτησης-ασφάλειας-προσβασιμότητας επισκεπτών κλπ.), καθώς και
ενέργειες προβολής (όπως δημιουργία εφαρμογών ΤΠΕ και ιστοσελίδων e-τουρισμού,
συμμετοχή σε εκθέσεις, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, καταχωρήσεις σε
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, ημερίδες-εκδηλώσεις κλπ.),
 έργα ανάπλασης,
 έργα δημόσιας αναψυχής όπως δημιουργία μονοπατιών, εγκαταστάσεις αναψυχής μικρής
κλίμακας, σήμανση, πινακίδες πληροφόρησης, σημεία παρατήρησης κλπ.,
με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας και της επισκεψιμότητας της περιοχής.
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους δικαιούχους ΟΤΑ Α’ & Β’
βαθμού και φορείς τους.
3. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
600.000,00 €.
4. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) 100% όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος.
β) Εξέταση ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης (άρθ. 56 Καν.
651/14).
γ) 80% των επιλέξιμων δαπανών (άρθ. 55 Καν. 651/2014).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

500.000,00

6,70

5,10

Δημόσια Δαπάνη

500.000,00

9,90

6,76

0,00

0,00

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους, καθώς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
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Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα για την προστασία-ανάδειξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (υπο-δράση 19.2.4.5). Συνέργεια με τις ιδιωτικές επενδύσεις στον
κλάδο του τουρισμού (υπο-δράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3) καθώς και με την ανάπτυξη συνεργασιών στον
τομέα του τουρισμού (υπο-δράση 19.2.7.3).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τo μέτρο 7.6 του ΠΑΑ 2014-2020 και τα μέτρα 6.2., 6.4. και 7.6. και τον
ειδικό στόχο 6.γ. του ΠΕΠ.
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Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
19.2.4.4
Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την προβολή
τοπικών εθίμων, παραδόσεων, προϊόντων, παραδοσιακών επαγγελμάτων και γενικότερα με την
αγροτική κληρονομιά.
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν
την τοπική αγροδιατροφική ταυτότητα.
3. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους δικαιούχους ΟΤΑ Α’ & Β’
βαθμού και φορείς τους.
4. Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 50.000 €.
5. Η υπο-δράση αφορά σε άυλες ενέργειες.
6. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) 100% όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος.
β) 80% των επιλέξιμων δαπανών (άρθ. 53 Καν. 651/2014).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

100.000,00

1,34

1,02

Δημόσια Δαπάνη

100.000,00

1,98

1,35

0,00

0,00

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους, καθώς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια με τις ιδιωτικές επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού (υπο-δράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3),
τις δημόσιες παρεμβάσεις για αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών (υπο-δράση 19.2.4.3) και
προστασίας-ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (υπο-δράση 19.2.4.5) και την ενθάρρυνση της
συνεργασίας όσον αφορά την αναβάθμιση-εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος (υπο-δράση
19.2.7.3). Συνέργεια και με τις δημόσιες παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
του τοπικού πληθυσμού.
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Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τον ειδικό στόχο 6.γ.1. του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας και το μέτρο 7.6 του ΠΑΑ
2014-2020. Συνέργεια με δράσεις του ΠΑΑ που αφορούν τον τουριστικό κλάδο (Μ 6.2).
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Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, 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, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι,
γεφύρια κλπ.)
19.2.4.5
Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά:
 Παρεμβάσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της φυσικής κληρονομιάς και
των τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όπως
αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων, χώρων απόρριψης απορριμμάτων, καθαρισμόςπροστασία υδάτινων απορροών, δραστηριότητες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης, κέντρα επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές, ενέργειες δημοσιότητας
σχετικές με το περιβάλλον κλπ.
 Ενέργειες διατήρησης στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όπως παρεμβάσεις
αποκατάστασης σε γεφύρια, βρύσες, αλώνια, μύλους, κλπ.
 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού καθώς και των
σχετικών υποδομών. Η ενέργεια αφορά σε υποδομές πολιτισμού όπως θέατρα, ωδεία,
βιβλιοθήκες, μουσεία, χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πολυχώρους, συλλογές
κλπ.
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν στη
δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού καθώς και των σχετικών υποδομών.
3. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους δικαιούχους ΟΤΑ Α’ & Β’
βαθμού και φορείς τους.
4. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
600.000,00 €. Για δημόσιου χαρακτήρα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός
αιτούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €.
5. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) 100% όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος.
β) 80% των επιλέξιμων δαπανών (άρθ. 53 Καν. 651/2014).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό
(%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο
υπο-μέτρου
Συνολικός Προϋπολογισμός

800.000,00

10,73

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
8,16
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Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

800.000,00

15,84

10,81

0,00

0,00

0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους, καθώς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τις ιδιωτικές επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού (19.2.2.3, 19.2.3.3),
καθώς και με τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (19.2.2.5., 19.2.3.5). Συνέργεια
υπάρχει με τις δημόσιες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών (19.2.4.3), καθώς
και με την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (19.2.4.4). Τέλος, συμπληρωματικότητα υπάρχει με την
υπο-δράση ενθάρρυνσης της συνεργασίας για το περιβάλλον (19.2.7.8).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τους ειδικούς στόχους 6.γ.1. και 6.δ.1. του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας και τα
μέτρα 7.1 και 7.6 και 12 του ΠΑΑ 2014-2020. Συνέργεια με τις δράσεις του ΠΑΑ που μπορούν να
αφορούν και τον τουριστικό κλάδο (Μ 6.2).
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον
τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
19.2.7.2
Άρθρο 35 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η υπο-δράση αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και
τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων. Στόχος θα είναι, μέσω δράσεων συνεργασίας, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
παραγόμενων προϊόντων.
2. Η συνεργασία ενδεικτικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί μεταξύ επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού
τομέα, συνεταιρισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων, εργαστηρίων, επιστημονικών και τεχνικών
συμβούλων τροφίμων κλπ.
3. Η ενίσχυση προορίζεται για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την «ανάπτυξη» αντί για βασική
έρευνα. Ωστόσο μπορούν να ενισχυθούν ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με
συγκεκριμένα «πρακτικά» αποτελέσματα στο πλαίσιο του έργου.
4. 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.
5. 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.
6. Οι δαπάνες της συνεργασίας ενδεικτικά αφορούν:
α) Την οργάνωση και το συντονισμό της συνεργασίας (μελέτες - επιχειρηματικό σχέδιο, εμψύχωση,
λειτουργικές δαπάνες όπως το κόστος του συντονιστή κλπ.),
β) Την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμός,
εγκατάσταση λογισμικού, ενέργειες προώθησης κλπ.).
7. Οι συνεργασίες θα αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη.
8. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) Λειτουργία συνεργατικού σχηματισμού: 50% (άρθ. 27 Κ 651/14).
β) Επενδυτικά σχέδια: 65% (Καν. ΕΕ 1407/2013 - De Minimis).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

61.923,08

0,83

0,63

Δημόσια Δαπάνη

35.000,00

0,69

0,47

Ιδιωτική Συμμετοχή

26.923,08

1,12

1,12

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου θα μπορούν είτε:
1) να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της οποίας θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε εθνική
νομοθεσία - είτε 2) να καθορίζεται η μορφή και λειτουργία τους σε ένα έγγραφο
34

σύμπραξης/συνεργασίας (σύμφωνο συνεργασίας) που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό
των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών της συνεργασίας.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ισχυρή συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις υπο-δράσεις 19.2.7.3 και 19.2.7.8 όσον αφορά την
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων. Συνέργεια με τις υπο-δράσεις που
αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου
(19.2.2.1, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.4, 19.2.3.6).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τους ειδικούς στόχους 1.β.1, 3.α.1 και 3.γ.1 του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας
και τα μέτρα 6.2. και 16 (Συνεργασία) του ΠΑΑ 2014-2020.
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Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
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
19.2.7.3
Άρθρο 35 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

1. Η δράση περιλαμβάνει τη 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 τουριστικών 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 τοπικής ταυτότητας (π.χ. γαστρονομία, τοπικά προϊόντα,
πολιτισμός) έτσι ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του στο διεθνές επίπεδο.
2. Η συνεργασία ενδεικτικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί μεταξύ επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.
3. Οι δαπάνες της συνεργασίας ενδεικτικά αφορούν:
α) Την οργάνωση και το συντονισμό της συνεργασίας (μελέτες - επιχειρηματικό σχέδιο, εμψύχωση,
λειτουργικές δαπάνες όπως το κόστος του συντονιστή κλπ.),
β) Την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμός,
εγκατάσταση λογισμικού, ενέργειες προώθησης κλπ.).
4. Οι συνεργασίες θα αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη.
5. Ποσοστά ενίσχυσης:
α) Λειτουργία συνεργατικού σχηματισμού: 50% (άρθ. 27 Κ 651/14).
β) Επενδυτικά σχέδια: 65% (Καν. ΕΕ 1407/2013 - De Minimis.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

61.923,08

0,83

0,63

Δημόσια Δαπάνη

35.000,00

0,69

0,47

Ιδιωτική Συμμετοχή

26.923,08

1,12

1,12

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου θα μπορούν είτε:
1) να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της οποίας θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε εθνική
νομοθεσία - είτε 2) να καθορίζεται η μορφή και λειτουργία τους σε ένα έγγραφο
σύμπραξης/συνεργασίας (σύμφωνο συνεργασίας) που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό
των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών της συνεργασίας.
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
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Ισχυρή συμπληρωματικότητα με τις υπο-δράσεις 19.2.7.2 και 19.2.7.8 όσον αφορά την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων και οικονομικών φορέων της περιοχής. Συνέργεια με τις
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού (19.2.2.3., 19.2.3.3, 19.2.4.3.).
Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τους ειδικούς στόχους 3.α και 3.γ του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας και τα
μέτρα 6.2. και 16 (Συνεργασία) του ΠΑΑ 2014-2020.
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