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προστιθέμενη αξία

Διακυβέρνηση

Αποτελέσματα 
Επιπτώσεις

Κοινωνικό 
Κεφάλαιο

Ενίσχυση τοπικών δικτύων
Συμμετοχή τοπικών δρώντων
Ανάπτυξη κοινών δράσεων
Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης
Ενίσχυση τοπικής ταυτότητας

Διαφάνεια & συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων, υλοποίηση, 
παρακολούθηση & επικοινώνηση ΤΠ
Συνεχή εκπαίδευση ΟΤΔ
Παροχή υπηρεσιών στον τοπικό 
πληθυσμό
Προώθηση καινοτομίας & 
συνεργασίας

Καλύτερη στόχευση δράσεων
Συμπληρωματικότητα δράσεων
Καινοτόμα & συλλογικά έργα



ειδικός στόχος & ομάδες αναγκών

Ειδικός Στόχος 8: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής
ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης
δασοκομίας

Ομάδες Αναγκών

8.5: Προώθηση βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές

8.6: Αντιμετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού

8.1: Ενίσχυση και διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών

8.3: Βελτίωση του επιπέδου των υποδομών και υπηρεσιών στις αγροτικές 
περιοχές

8.2: Συγκράτηση και προσέλκυση πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές

8.4: Βελτίωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού



χρονοδιάγραμμα



διαδικασία υποβολής

Υποβολή 2 φακέλων

Φάκελος Α
• Περιγραφή φορέα / ΟΤΔ
• Περιοχή εφαρμογής
• SWOT ανάλυση
• Ανάλυση & ιεράρχηση αναγκών
• Διαβούλευση 

Φάκελος Β
• Στόχοι & στρατηγική
• Υπο-παρεμβάσεις
• Χρηματοδοτικό πλάνο

Υποβολή 
Φακέλου 
Α

Έλεγχος 
κριτηρίων 
on-off

Υποβολή 
Φακέλου Β

Έλεγχος 
κριτηρίων 
on-off

Βαθμολογία 

Απόφαση 
έγκρισης



περιοχές παρέμβασης

Προσέγγιση «εκ των 
κάτω προς τα επάνω»

Αγροτικές περιοχές

50 περιοχές 
παρέμβασης

10.000 – 150.000 
μόνιμοι κάτοικοι

Εξαίρεση αστικών 
κέντρων



συνολική Δ.Δ.

Α/Α Τοπικός Πληθυσμός Δημόσια Δαπάνη (€)

1 10.000-29.999 3.800.000

2 30.000-69.999 4.300.000

3 70.000-99.999 4.800.000

4 100.000-129.999 5.400.000

5 130.000-150.000 6.000.000

Η τελική Δ.Δ.: • Βαθμολογία
• Ρεαλιστικότητας των προτεινόμενων δράσεων
• Ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων



τοπική στρατηγική

Σύνδεση τοπικής στρατηγικής με ένα από τους 9 Ειδικούς Στόχους 
του άρθρου 6 του βασικού κανονισμού 

Πολιτισμός

Βελτίωση 
ποιότητας 

ζωής

Ενδυνάμωση 
κοινωνικού 

ιστού

Δικτύωση
Διαφοροποίηση 
της οικονομίας

Περιβάλλον

Ελκυστικότητα  
της περιοχής

Πολυτομεακή
προσέγγιση



υπο-παρεμβάσεις 1

• Μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων (de minimis, 
50%, μέχρι 400.000€)

• Βιοτεχνίες, χειροτεχνίες, προϊόντα μετά την 1η μεταποίηση (μέχρι 
400.000€)

• Επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου (μέχρι 400.000€)

• Επιχειρήσεις βασικών υπηρεσιών (μέχρι 400.000€)

• Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων (de minimis, 65%)



υπο-παρεμβάσεις 2

• Εκπαίδευση (de minimis, 75%, μέχρι 20.000€)

• Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και των 
προσφύγων / μεταναστών (100%, μέχρι 400.000€)

• Βασικές υποδομές και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών 
πληροφοριών, κλ. π. (100%, μέχρι 400.000€)

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις (de minimis, 75%, μέχρι 20.000€)

• Ενίσχυση πολιτιστικών υπηρεσιών και υποδομών / αποκατάσταση 
και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς (100%, μέχρι 400.000€ 
και 20.000€ για άυλες πράξεις)



υπο-παρεμβάσεις 3

• Αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος, πρόληψη και αποκατάσταση 
(100%, μέχρι 400.000€)

• Δικτύωση & Συνεργασία επιχειρήσεων και τοπικών φορέων + Smart 
Villages (75%, μέχρι 40.000€)

• Διατοπική & διακρατική συνεργασία

• Λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση τοπικού πληθυσμού (25% του 
ΣΠ του τοπικού προγράμματος, 100%, εμψύχωση τουλάχιστον το 5% 
του ΣΠ της υπο-παρέμβασης)



δικτύωση & συνεργασία 

• Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων 
• Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την 

κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και 
αναβάθμιση της περιοχής 

• Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη 
των χωριών
• Από κάτω προς τα επάνω 
• Ολιστική προσέγγιση
• Κοινωνική ή και τεχνολογική καινοτομία
• Συμμετοχή μόνο τοπικών φορέων
• 10.000 μόνιμοι κάτοικοι (max)
• Ίδρυση συνεργατικού σχήματος και προετοιμασία σχεδίου δράσης



τεχνικά Δελτία

Τίτλος / περιγραφή / θεματικός 
στόχος

Χρηματοδοτικά Στοιχεία

Κατηγορίες δικαιούχων

Υπο-περιοχή παρέμβασης 

Δείκτες εκροών & αποτελέσματος



κριτήρια επιλογής

Βαρύτητα 30 %

Περιοχής εφαρμογής 

Βαρύτητα 45 %

Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

Βαρύτητα 25 %

Φορέα / ΟΤΔ / ΕΔΠ



ευχαριστώ για την προσοχή σας


