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1η Πρόσκληση υποβολής τοπικών στρατηγικών σχεδίων

Υπο-παρεμβάσεις Τοπικών Προγραμμάτων

Ι. Κοβάνης

Μονάδα Προγραμματισμού / ΕΥΔ ΠΑΑ



κατηγορία 1

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% και έως 80% για τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Επενδύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση των στόχων για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας 
και της καλής διαβίωσης των ζώων.

2. Επενδύσεις από γεωργούς νεαρής ηλικίας (μέχρι 40 ετών).
3. Επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

• Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή 
εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών 
μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

• Αποκλείονται δικαιούχοι που μετέχουν σε τομεακό πρόγραμμα.



κατηγορία 1

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων
(Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Αποκλείονται δικαιούχου που 
μετέχουν σε τομεακό πρόγραμμα.)

Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα (Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες 
αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, 
μεταποιητικών μονάδων δασικών προϊόντων.)

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση (Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην 
ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μονάδων 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, βιοτεχνιών και χειροτεχνίας.)

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε περίπτωση χρήσης του κανονισμού 1407/2013

ή Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης ΓΑΚ.
• Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕ.



κατηγορία 1

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (Επιλέξιμες πράξεις 
αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, επιχειρήσεων 
εστίασης, διαμονής τουριστών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λοιπές 
υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου.)

• Ιδρύσεις καταλυμάτων μόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά με 
πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων.

• Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και 
ορεινές περιοχές. 

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε περίπτωση χρήσης του κανονισμού 

1407/2013 ή Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης 
ΓΑΚ.

• Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕ.



κατηγορία 1

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Επιλέξιμες πράξεις 
αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, 
επιχειρήσεων υπηρεσιών όπως παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, κλπ.)

• Μόνο για κατηγορίες επιχειρήσεων που προκύπτει αναγκαιότητα 
μέσω της SWOT.

• Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και 
ορεινές περιοχές. 

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε περίπτωση χρήσης του κανονισμού 

1407/2013 ή Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης 
ΓΑΚ.

• Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕ.



Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας & 
κυκλικής οικονομίας

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 65% βάσει του κανονισμού 1407/2013.
• Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕ.
• Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν αποκλειστικά στην 

ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση νερού, καθώς 
και πράξεις που αφορούν στην βιο-οικονομία και την κυκλική οικονομία. 
Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με άλλου είδους 
εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση επιχειρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
επίτευξη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο 
εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

κατηγορία 1

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 



κατηγορία 2

εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού 

2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα
2.2 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα
2.3 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα

• Άρθρο 78 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού 2021/2115 ή του 

1407/2013.
• Το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

την τοπική στρατηγική. ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμα προγράμματα 
γενικής εκπαίδευσης.

• Ειδικότερα, για την υπο-παρέμβαση «2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού 
στον 1-γενή τομέα» το αντικείμενο της εκπαίδευση δεν πρέπει να 
ταυτίζεται με το αντικείμενο εκπαίδευσης των οριζόντιων παρεμβάσεων 
του ΣΣ της ΚΑΠ.

• Επιμόρφωση τοπικού γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων.



κατηγορία 3

ενδυνάμωση τοπικού κοινωνικού ιστού 

3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού 
(παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)
3.2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την 
καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση 
προσφύγων / μεταναστών

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για 

μη παραγωγικές επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή βάσει του ΓΑΚ για 
πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 
δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

• Συμπληρωματικότητα με ΕΚΤ και Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
• Προτεραιότητα στη χρήση υφιστάμενων υποδομών.



κατηγορία 4

βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού

4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας (δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός 
οικισμών και επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων για 
εγκατάσταση τοπικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού κ.λπ.)
4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών 
πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας (υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας όπως 
σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών και ποδηλατικές 
διαδρομές κ.λπ.)

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για 

μη παραγωγικές επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή βάσει του ΓΑΚ για 
πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 
δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

• Προτεραιότητα στη χρήση υφιστάμενων υποδομών.



κατηγορία 5

διατήρηση & βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων

5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων 
5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον 
πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• 5.1 Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.
• 5.2 Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000€.
• Ποσοστό ενίσχυσης: 75% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ) 1407/2013.
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για 

μη παραγωγικές επενδύσεις (και για βασικές υπηρεσίες) ή βάσει του ΓΑΚ για 
πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων ή Καν. (ΕΕ) 
1407/2013.

• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 
δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.



κατηγορία 6

προστασία & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών 
(θέσεις θέας κ.λπ.)
6.2 Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές

• Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για 

μη παραγωγικές επενδύσεις (και για βασικές υπηρεσίες) ή βάσει του ΓΑΚ για 
πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων ή Καν. (ΕΕ) 
1407/2013.

• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 
δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και 
λοιποί αρμόδιοι φορείς όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ.



κατηγορία 7

δικτύωση και συνεργασία

7.1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων
7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την 
κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της 
περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων
7.3 Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών 
(περιοχή μικρότερη των 10.000 μόνιμων κατοίκων, σχέδιο δράσης με την «εκ των κάτω προς 
τα επάνω» διαδικασία, ολιστικό χαρακτήρα, κοινωνική ή / και τεχνολογική καινοτομία)

• Άρθρο 77 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
• Μέγιστος προϋπολογισμός 40.000€ για άυλες πράξεις και 400.000€ για υποδομές.*
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 90% για την υπο-παρέμβαση 7.1 και έως 100% για τις υπο-

παρεμβάσεις 7.2 και 7.3.*
• Δικαιούχοι στην υπο-παρέμβαση 7.1 μπορούν να είναι μόνο οι τοπικές επιχειρήσεις 

ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων.
• Δικαιούχοι στις υπο-παρεμβάσεις 7.2 & 7.3 μπορούν να είναι τοπικοί δημόσιοι ή/και 

ιδιωτικού φορείς.
*Στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει και μη άυλες ενέργειες αυτές 
μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας αλλά με τους περιορισμούς 
και τους όρους που αφορούν στην κατηγορία που εμπίπτουν οι ενέργειες αυτές.



κατηγορία 8 

διατοπική & διακρατική συνεργασία

8.1 Σχέδια διατοπικής συνεργασίας
8.2 Σχέδια διακρατικής συνεργασίας

• Δικαιούχοι οι ΟΤΔ
• Ένταση ενίσχυσης 100%.
• Βασικός στόχος η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

9.1 Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ
9.2 Εμψύχωση τοπικού πληθυσμού

• Ποσοστό ενίσχυσης 100%
• Εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού κατ’ ελάχιστο το 5% της κατηγορία αυτής
• Μέχρι και το 25% της συνολικής Δ.Δ. του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος

κατηγορία 9 

λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση τοπικού πληθυσμού



τεχνικά δελτία

Τίτλος / περιγραφή / θεματικός στόχος

Χρηματοδοτικά Στοιχεία

Κατηγορίες δικαιούχων

Ειδικοί όροι εφαρμογής & ανάγκες που 
καλύπτει

Δείκτες εκροών & αποτελέσματος



αριθμός πράξεων 19.2
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συνολικός προϋπολογισμός & Δ.Δ. πράξεων 19.2
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κόστος υλοποίησης πράξεων

έτος υλοποίησης 19.4 (€) αριθμός έργων 19.2 Animation and running costs/project
2020 43.091.897 920 46.839
2021 50.324.951 1212 41.522



Evaluation Support Study on the Impact of Leader on 
Balanced Territorial Development

Written by CCRI, ADE S.A. and OIR

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/cmef/rural-areas/evaluation-support-study-impact-leader-balanced-territorial-
development_en

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/evaluation-support-study-impact-leader-balanced-territorial-development_en


ευχαριστώ για την προσοχή σας


