
Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2.   – σελ 1 
 

 

 

  

ΛΕΩΦ ΧΑΪΝΑ 93,  
ΧΑΛΚΙΔΑ 34132,  

ΤΗΛ:22210 26626 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)  
 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (CLLD/LEADER) 

 
 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER»  
ΠΑΑ 2014 -2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 

 
ΔΡΑΣΗ 19.2.2: Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
ΔΡΑΣΗ 19.2.3: Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 
περιοχή εφαρμογής 
ΔΡΑΣΗ 19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 
ΔΡΑΣΗ 19.2.7: Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για 
ιδιωτικές παρεμβάσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη στο 
πρόγραμμα. Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από τους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, 
Ερέτριας, Ιστιαίας-Αιδηψού,  Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας & Χαλκιδέων. Εξαιρείται επίσης από την περιοχή 
παρέμβασης το ΔΔ Χαλκιδέων, λόγω πληθυσμού.  

Δυνητικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι  

 ΟΤΑ Α & Β βαθμού της περιοχής παρέμβασης και φορείς τους  

 Φορείς Δημοσίου Τομέα 

 Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων  

και οι οποίοι με την παρούσα 1η Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν 
και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού 
χαρακτήρα) και για τις ακόλουθες δράσεις και Υποδράσεις:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

19.2 
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

19.2.2  
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
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19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία 
και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

150.000 € 
40% Πολύ Μικρές έως Μεσαίες 

Επιχειρήσεις (καθώς και 
Υπό σύσταση επιχειρήσεις) 

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

580.000€ 

 

 

 

65% 

 
 
 
 
 
Πολύ Μικρές έως Μικρές 
Επιχειρήσεις (Yφιστάμενες 
επιχειρήσεις) 

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. 

160.000€ 

19.2.2.5 

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

160.000 € 

19.2.2.6 

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

90.000 € 

40% 
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ 
Καν(ΕΕ) 
1305/2013, 
άρθρο 17 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Πολύ μικρές έως μικρές 
καθώς και υπό σύσταση 
επιχειρήσεις 

65% 
ΠΟΛΥΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΓΡΟΚΤΗ-
ΜΑΤΑ  
Καν(ΕΕ) 
1305/2013, 
άρθρο 19 

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

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. 

480.000 € 40% 
Πολύ Μικρές έως Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (καθώς και 
Υπό σύσταση επιχειρήσεις) 

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

600.000 € 

65% 

Μη εισηγμένες μικρές & 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
που λειτουργούν έως 5 έτη 
χωρίς διανομή κερδών 

45% 
Πολύ Μικρές έως Μικρές 
Επιχειρήσεις 

19.2.3.4 

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

140.000 € 

65% 

Μη εισηγμένες μικρές & 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
που λειτουργούν έως 5 έτη 
χωρίς διανομή κερδών 

45% 
Πολύ Μικρές έως Μικρές 
Επιχειρήσεις 

19.2.3.5 

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

170.000 € 

65% 

Μη εισηγμένες μικρές & 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
που λειτουργούν έως 5 έτη 
χωρίς διανομή κερδών 

45% 
Πολύ Μικρές έως Μικρές 
Επιχειρήσεις 

19.2.6 
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

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

20.000 € 40% 
Πολύ Μικρές έως Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (καθώς και 
Υπό σύσταση επιχειρήσεις) 

19.7.3 
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

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 

20.000 € Έως 65%  

Πολύ Μικρές έως Μεγάλες 
Επιχειρήσεις (καθώς και 
Υπό σύσταση επιχειρήσεις) 
Δεν είναι επιλέξιμη η 
ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ. 

ΣΥΝΟΛΟ 2.570.000 €  
 

Οι δράσεις, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
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συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, τα απαιτούμενα 
υποδείγματα, οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, ενστάσεων, ένταξης, υλοποίησης, καταβολής της ενίσχυσης 
καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και η διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος περιγράφονται στην 
αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και στα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα 
τμήματα αυτής. 

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών 
κωδικών πρόσβασης από το/ την  δυνητικό/ή δικαιούχο. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 14/05/2019 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 29/08/2019 και ώρα 15:00 

 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 10 
ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14:00, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης 
στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του 
Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2,  
«Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την 
παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται 
αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα 
αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, 
η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της  εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται 
αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ» και στα τηλέφωνα 
22210 26626, 22210 89706 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Μαργαρίτη Νικόλαο-Ιωάννη ή την κα 
Αλεξανδρή Θεοδώρα ή στο e-mail info@anevia.gr.  

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών 
των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.anevia.gr. Η πλήρης Πρόσκληση 
με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται χωρίς αμοιβή στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ», 
(Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 15:00), είτε μέσω του διαδικτύου. 

 

Εγκρίνεται με την υπ.αριθμ. 5/4-10-2018 απόφαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων (Ε.Δ.Π) της Ομάδας Τοπικής 
Δράσης : «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»  

 

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 

Ευάγγελος Κούκουζας 
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