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1η Πρόσκληση υποβολής τοπικών στρατηγικών σχεδίων

Πέλλα 9 Σεπτεμβρίου

Ι. Κοβάνης

Μονάδα Προγραμματισμού / ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ



στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ

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



στρατηγικές Ε.Ε. & συμπληρωματικότητα

• Συμφωνία με στρατηγικές της Ε.Ε.

• Green Deal,

• Farm to Fork,

• Rural Long-Term Vision

• Συμπληρωματικότητα και συνέργεια με λοιπές
αναπτυξιακές πολιτικές

• Εθνικές πολιτικές

• Περιφερειακές πολιτικές



υποψήφιοι φορείς

• Συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σύμφωνα και
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.

• Προτείνουν Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) η οποία αποτελείται
από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών
συμφερόντων, στην οποία ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα
συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων
ψήφου. Υποχρέωση συμμετοχής κοινωνικού φορέα.

περιοχή παρέμβασης

• Αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των
Δήμων του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι οποίες είναι
συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

• Ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ
10.000 - 150.000 κατοίκους.

• Εξαίρεση οικισμών με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων.

• Μέγιστος αριθμός επιλέξιμων περιοχών: 50



αρμοδιότητες ΟΤΔ

Κατ’ ελάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ)
2021/1060

• Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), λειτουργία
κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα

• Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος, πραγματοποίηση ενεργειών
ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης,
τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης

• Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων, παρακολούθηση και
εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων στο τοπικό
πρόγραμμα πράξεων

• Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων,
ενημέρωση του αρμόδιου φορέα αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που
σχετίζονται με τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας, της ΟΤΔ και της ΕΔΠ,
τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων, αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων

• Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, σύνταξη σχεδίου
δράσης εμψύχωσης και αξιολόγησης τοπικής στρατηγικής, σύνταξη και αποστολή των
απολογιστικών εκθέσεων

• Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης και αιτήσεων πληρωμής

Οι ΟΤΔ που θα επιλεγούν θα οριστούν Ενδιάμεσοι Φορείς.



οικονομικά στοιχεία

• Προετοιμασία στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης

i. Ένταση ενίσχυσης 100%

ii. Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης βάσει επιλέξιμων δαπανών

iii. Μέγιστο επιλέξιμο ποσό: 20.000 € ανά πρόταση

iv. Χρόνος επιλεξιμότητας δαπανών: από την ημερομηνία έγκρισης του
κανονισμού μεταβατικών διατάξεων μέχρι και την υποβολή του Φακέλου Β.

• Υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης

Κοινοτική 

Συμμετοχή
Εθνική Συμμετοχή

Σύνολο Δημόσιας 

Δαπάνης

Παρέμβαση Π3-77-4.1 

του ΣΣ της ΚΑΠ
200.000.000 € 36.147.059 € 236.147.059 €



κατανομή πόρων

Η τελική Δημόσια Δαπάνη του κάθε τοπικού προγράμματος είναι συνάρτηση

i. του τοπικού πληθυσμού της προτεινόμενης περιοχής,

ii. της ορεινότητας της προτεινόμενης περιοχής,

iii. της βαθμολογίας που θα λάβει η υποβαλλόμενη πρόταση.

Συνολική ΔΔ = 2.600.000€ + προσαύξηση λόγω πληθυσμού € + 

προσαύξηση λόγω ορεινότητας € + προσαύξηση λόγω βαθμολογίας € + 
προσαύξηση λόγω ρεαλιστικότητας

Τα εν λόγω ποσά μπορεί να τροποποιηθούν βάσει της διαθεσιμότητας των πόρων.

Κάθε υποψήφιος φορέας υποχρεούται να υπολογίσει την μέγιστη δυνατή
Δημόσια Δαπάνη για την υποβολή του Τ.Π.

Συνεκτικές τοπικές στρατηγικές - Μείωση χρόνου διαδικασίας έγκρισης



Δ.Δ. τοπικού προγράμματος

i. τοπικός πληθυσμός της προτεινόμενης περιοχής

3 κατηγορίες: 10.000 - 50.000 450.000 €

50.001 - 100.000 900.000 €

100.001 - 150.000 1.350.000 €

ii. ορεινότητα της προτεινόμενης περιοχής

3 κατηγορίες: 0 % - 33 % 300.000 €

33,01 % - 66 % 600.000 €

66,01 % - 100% 900.000 €

iii. βαθμολογία που θα λάβει η υποβαλλόμενη πρόταση

90.000 € για κάθε 5 βαθμούς για βαθμολογίες άνω του 60

iv. ρεαλιστικότητα της πρότασης / στόχευση



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

8/2/2023

15/3/2023

Υποβολή & αξιολόγηση φακέλων μέσω πληροφοριακού συστήματος



θεματικοί στόχοι / swot

Πολιτισμός

Βελτίωση ποιότητας ζωής

Ενδυνάμωση 
κοινωνικού ιστού

Δικτύωση / 
Καινοτομία 3%

Διαφοροποίηση της 
οικονομίας

Περιβάλλον

Ελκυστικότητα  της 
περιοχής

Πολυτομεακή
προσέγγιση



καθορισμός υπο-παρεμβάσεων

SWOT ανάλυση διαβούλευση

Καθορισμός αναγκών τοπικού προγράμματος

Ιεράρχηση αναγκών τοπικού προγράμματος 

Καθορισμός και εξειδίκευση υπο-παρεμβάσεων

Καθορισμός δεικτών

• Οι υπο-παρεμβάσεις δεν μπορούν να έχουν οριζόντια εφαρμογή.

• Έμφαση πρέπει να δοθεί σε έργα καινοτομίας, εξοικονόμησης ενέργειας, βιο-
οικονομίας και κυκλικής οικονομίας, αξιοποίησης ΤΠΕ, κοινωνικής ένταξης,
συλλογικές δράσεις – έργα δικτύωσης και έργα που συμβάλουν στην προστασία
του περιβάλλοντος.



κατηγορία 1

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% και έως 80% (περιβάλλον, ΝΓ, μικρά νησιά 

Αιγαίου) 
• Μεταποίηση μόνο τοπικών προϊόντων

1.2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων
• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% (1407/2013) ή Περιφερειακός χάρτης 

ενισχύσεων 
• Μεταποίηση μόνο τοπικών προϊόντων

1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα
• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% (1407/2013) ή Περιφερειακός χάρτης 

ενισχύσεων 
• Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης



κατηγορία 1

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση

• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% (1407/2013) ή Περιφερειακός χάρτης 

ενισχύσεων 
• Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης
• Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές 

περιοχές 

1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου 
• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% (1407/2013) ή Περιφερειακός χάρτης 

ενισχύσεων 
• Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης
• Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές 

περιοχές 
• Ιδρύσεις καταλυμάτων μόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά με πληθυσμό 

μικρότερο των 3.500 κατοίκων.



κατηγορία 1

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% (1407/2013) ή Περιφερειακός χάρτης 

ενισχύσεων 
• Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης
• Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές 

περιοχές 

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

• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% (1407/2013) 
• Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης
• Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με άλλου 

είδους εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση επιχειρήσεων



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

• 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

• 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.)

• 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 
• Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000€.
• Ποσοστό ενίσχυσης: 75% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ) 1407/2013.

.
5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον 
πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% 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, καθώς και 
φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.



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

• 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 και εθελοντικές οργανώσεις 
εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.



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)

• 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.
• Ελάχιστος αριθμός μελών: 3

*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



διαβούλευση πρόσκλησης

• 27.11.2021 Αμφίκλεια

• 10.05.2022 Διαδικτυακή διαβούλευση

• 09.06.2022 Διαδικτυακή διαβούλευση

• 15.07.2022 Δομοκός

• 09.09.2022 Αλμωπία

υποστήριξη υποψήφιων φορέων 

• Ανάρτηση στο διαδίκτυο ερωτημάτων και σχετικών απαντήσεων

• Διοργάνωση τεχνικών συσκέψεων

έκδοση πρόσκλησης
• 10.09.2022 ΔΕΘ προδημοσίευση πρόσκλησης

• 07.10.2022 Στυλίδα υπογραφή πρόσκλησης



ευχαριστώ για την προσοχή σας


