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LEADER: Liaisons Entre Actions de Développement de l' 

Economie Rurale (Διασύνδεση μεταξύ Δράσεων της Αγροτικής 
Οικονομίας)

• 1991 - 1993 Κοινοτική Πρωτοβουλία (ΚΠ) LEADER I, η αρχή μίας νέας 
προσέγγισης τοπικής ανάπτυξης: συμμετοχικότητα, από κάτω προς τα 
πάνω διακυβέρνηση & ανάπτυξη δικτύων

• 1995 –1999 Κ.Π. LEADER I Ι,  ευρύτητα και άπλωμα του προγράμματος

• 2000 –2006 Κ.Π. LEADER+, εισαγωγή & ενδυνάμωση δεσμών 
συνεργασίας

• 2007 –2013 Άξονας 4 του ΠΑΑ, ενσωμάτωση στοιχείων & λειτουργιών 
στο ΠΑΑ 2007 –2013 

Καταγεγγραμμένο ως εργαλείο κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation) στις 
αγροτικές περιοχές  (OECD, 2006) 



CLLD/LEADER 2014 - 2020
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

• Προσέγγιση & σχεδιασμός εδαφικός / χωρικός  

• Ευρύτητα των συμμετεχόντων, εθελοντισμός  

• Άνοιγμα τοπικά στην ‘κοινωνική ενσωμάτωση’ 

(μειονεκτούντων, ανέργων, αδύναμων πληθυσμού)

• Εμπλοκή διαρθρωτικών Ταμείων (ESIF: ΕΚΤ & ΕΤΠΑ)

• Ενίσχυση δράσεων συνεργασίας

• 8,5% του ΠΑΑ 2014-2020 (400 εκ € Κ.Σ.)



Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ

Υπο-μέτρο  19 .1 
Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής 
ανάπτυξης (3.500.000 €)
Υπο-μέτρο  19 .2 
Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (311.500.000
€)
Υπο-μέτρο  19 .3 
Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της 
συνεργασίας (διακρατική και διατοπική, 4.000.000 €)
Υπο-μέτρο  19.4 
Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 
(81.000.000 €)



Τοπικά Προγράμματα LEADER/CLLD

• Δύο προκηρύξεις LEADER/CLLD –2017 (2016 – 2017) 

• Επιλογή 50 περιοχών σε επίπεδο κυρίως νομού, για την 
υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων (Τ.Π.) από τις Ομάδες 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

• Στα αναμορφωμένα Τ.Π. περιλαμβάνονται οι δράσεις και 
υποδράσεις που έχουν εγκριθεί για κάθε Τ.Π. και ορίζονται 
συνολικά  στην Υ.Α. πλαισίου λεπτομερειών υλοποίησης 
(αριθ. 13214/30-11-2017 απόφαση, ΦΕΚ 4268/Β’ 2017)

Δράσεις ιδιωτικά έργα: 
19.2.1 – 19.2.2 & 19.2.3 – 19.2.6 – 19.2.7



19.2 Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Δράσεις – Υποδράσεις

• 19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

• 19.2.2 Aνάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

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

• 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών  

• 19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων



19.2 ΤΑΠΤοΚ

Δικαιούχοι

Ιδιωτικοί φορείς - φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

(ΜΚΟ, ΟΤΔ), σύμφωνα με κάθε τοπικό 

πρόγραμμα της ΟΤΔ 

Προϋπολογισμός

• Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου

μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000 €.

• Για άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €



Επιλεξιμότητα χρόνου δαπάνης

• Για ενέργειες που καλύπτονται από το άρθρο 
42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ τα 
ποσοστά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ 
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

• Για ενέργειες που δεν καλύπτονται από το 
άρθρο 42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
ΕΕ τα ποσοστά σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 
702/2014, 651/2014 ή 1407/2013 ανάλογα



Ορισμός ΜΜΕ

• Πολύ μικρή: Έως 10 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος
εργασιών έως 2 εκ. ευρω

• Μικρή: Έως 50 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών
έως 10 εκ. ευρω

• Μεσαία: Έως 250 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών
έως 50 εκ. ευρω



Ποσοστά ενίσχυσης

Ο πίνακας 
ποσοστών 
ενισχυσεων 
ανάλογα την 
Περιφέρεια 
και το μέγεθος 
της ΜΜΕ



Επιλεξιμότητα δαπανών Ι 



Επιλεξιμότητα δαπανών Ι Ι 

Άρθρα: 22 –
29 (αριθ. 
13214/30-11-
2017 ΥΑ) 
οριζονται όροι 
και 
προυποθέσεις 
με τα ιδιατερα 
χαρακτηριστικ
ά ανά 
υποδράση



Διαχείριση υπο-μέτρου 19.2 διαγραμματική αποικόνιση



Παραδείγματα 

1ο παράδειγμα

ΜΜΕ κρασιού Θεσσαλίας – Επιχ.Σχέδιο ‘εκσυγχρονισμός’ Π/Υ= 200.000 €
Προηγούμενη χρηματ. ολοκλήρωση: 31-12-2015, Π/Υ Δ.Δ.= 70.000 €
α. Υποδράση 19.2.2.1:  συγχ. Δ.Δ.= 130.000 € (κανόνας De Μinimis) + 70.000 ιδία 

συμμετοχή 
β. Υποδράση 19.2.2.2:  συγχ. Δ.Δ.= 90.000 € + 110.000 ιδία συμμετοχή

ΜΜΕ κρασιού Θεσσαλίας – Ε.Σ. ‘εκσυγχρονισμός’ Π/Υ= 400.000 €
Προηγούμενη χρηματ. Ολοκλήρωση: 31-12-2015, Π/Υ Δ.Δ.= 70.000 €
α. Υποδράση 19.2.2.1:  συγχ. Δ.Δ.= 130.000 € (κανόνας De Μinimis) + 270.000 

ιδία συμμετοχή 
β. Υποδράση 19.2.2.2:  συγχ. Δ.Δ.= 180.000 € + 220.000 ιδία συμμετοχή



Παραδείγματα ΙΙ 

2ο παράδειγμα
Τουριστικό Κατ. Ξενώνας Δ.Μακεδονία – Επιχ.Σχέδιο ‘εκσυγχρονισμός’ 
Π/Υ= 400.000 €
Προηγούμενη χρηματ. ολοκλήρωση: 31-12-2015, Π/Υ Δ.Δ.=  150.000 €
α. Υποδράση 19.2.2.1:  συγχ. Δ.Δ.=  50.000 € (κανόνας De Μinimis) + 

350.000 ιδία συμμετοχή 
β. Υποδράση 19.2.2.2:  συγχ. Δ.Δ.= 120.000 € + 280.000 ιδία συμμετοχή

Τουριστικό Κατ. Ξενώνας Δ.Μακεδονία – Ε.Σ. ‘εκσυγχρονισμός’ Π/Υ= 
100.000 €
Προηγούμενη χρηματ. ολοκλήρωση: 31-12-2015, Π/Υ Δ.Δ.=  150.000 €
α. Υποδράση 19.2.2.1:  συγχ. Δ.Δ.=  50.000 € (κανόνας De Μinimis) + 

50.000 ιδία συμμετοχή 
β. Υποδράση 19.2.2.2:  συγχ. Δ.Δ.= 30.000 € + 70.000 ιδία συμμετοχή



Χρήσιμες Πληροφορίες

• Οι προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων θα αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014 – 2020 
www.agrotikianaptixi.gr και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των 
ΟΤΔ 

• Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 
http://ead.gr/wp-content/uploads/2017/09/ΟΜΑΔΕΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ-
ΔΡΑΣΗΣ_1_2018.pdf

• Ποσοστά ενισχύσεων (Κρατικές)  & ανάλογο πληροφοριαακό 
υλικό http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=b527dc22b8335235

• Ιστοσελίδα Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

• Χατζηαθανασίου Αρτέμιος: e-mail: achatziathanasiou@mou.gr &  
τηλ 2310 478959

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://ead.gr/wp-content/uploads/2017/09/ΟΜΑΔΕΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ-ΔΡΑΣΗΣ_1_2018.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=b527dc22b8335235
http://www.ependyseis.gr/
mailto:achatziathanasiou@mou.gr


Ευχαριστώ για την προσοχή σας


