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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του μέτρου 19,
υπομέτρο 19.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 20142020)
Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 - 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον
“Εν Πλώ”» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε με
τις υπ. αριθ. πρωτ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111 Β’/2016) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και αναμορφώθηκε σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ 2310/09.08.2017 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Δ.Κ.Π, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, ως
Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης),
καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους):
φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις αριθ. πρωτ. 2635/13-092017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας και αριθ. πρωτ. 13214 /30-11-2017
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) περί «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του
Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις
εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων» της ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων
Αττικής» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υποδράσεων του υπομέτρου 19.2 όπως
αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.
Οι γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων αφορούν στο σύνολο της περιοχής

παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής. Η
περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους: 1. Δήμος Αγκιστρίου,2. Δήμος Αίγινας, 3.
Δήμων Κυθήρων, 4. Δήμος Πόρου, 5. Δήμος Σαλαμίνας, 6. Δήμος Σπετσών, 7. Δήμος Τροιζηνίας
– Μεθάνων, 8. Δήμος Ύδρας.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις ιδιωτικού
χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την
επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων/ υποδράσεων.
19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης:
19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
Η υποδράση αφορά κύρια στην ενίσχυση υλοποίησης ενεργειών εξειδικευμένης ενημέρωσης /
μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην
παραγωγική διαδικασία των απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας/κτηνοτροφίας και της
δασοκομίας. Ο στόχος της υποδράσης συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικής αξίας του
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δευτερογενούς τομέα και γενικά του τομέα στήριξης των δραστηριοτήτων τουρισμού και παροχής
υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν σε τουλάχιστον έναν από τους
παρακάτω τομείς:
•

αναβάθμισης και βελτίωσης των καλλιεργειών φυστικιάς στην Αίγινα

•

λεμονοδάσους στον Πόρο

•

μελισσοκομία στα Κύθηρα

•

τεχνικές κλαδεύσεων και διαχείριση της υλοτομίας στα πευκοδάση των Νησιών για
αντιπυρική προστασία κ.λπ.

•

μέθοδοι υγιεινής και διαχείρισης κτηνοτροφικής δραστηριότητας

•

διαχείριση όνων στην Ύδρα.

Η υποδράση αφορά σε ενισχύσεις για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής
καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης.
Οι ωφελούμενοι δύναται να απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία),
των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων των οποίων το αποτέλεσμα είναι γεωργικό προϊόν, καθώς και του δασικού
τομέα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ομάδες ωφελούμενων που είναι κάτοχοι γεωργικής
εκμετάλλευσης σε έναν από τους παραπάνω τομείς προτεραιότητας
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
Η υποδράση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων για την εισαγωγή της έρευνας στην
παραγωγική διαδικασία με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων, τη δημιουργία σχημάτων
συνεργασίας, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών σε ΜΜΕ επιχειρήσεις με
ενδεικτική αναφορά στη μεταποιητική και στην τουριστική δραστηριότητα.
Επιδιώκεται επίσης η στήριξη της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων για την εισαγωγή της έρευνας
στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων, τη δημιουργία σχημάτων
συνεργασίας, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, απασχολούμενων στις
ΜΜΕ των Νήσων Αττικής του τοπικού προγράμματος.
Στην παρούσα ενδεικτικά αναφέρεται η υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης/ μεταφοράς γνώσης
στον άξονα «τοπικών γαστρονομικών κοινοτήτων», με την επιμόρφωση δραστηριοποιούμενων
στον τομέα του τουρισμού, όπως ξενοδόχοι, εστιάτορες κ.λπ.. για την ανάδειξη της τοπικής
ταυτότητας της περιοχής μέσω της γαστρονομίας. Επίσης μέσω της παρούσας δύναται να δοθεί
στήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των προσφύγων στους
διάφορους τομείς δραστηριότητας της περιοχής, με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στους
τομείς των τροφίμων, του τουρισμού κ.λπ..
Ενδεικτικά αναφέρεται η υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης/ μεταφοράς γνώσης στον άξονα
«γαστρονομικών κοινοτήτων», με την επιμόρφωση δραστηριοποιούμενων στον τομέα του
τουρισμού, όπως ξενοδόχοι, εστιάτορες κ.λπ.. για την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής μέσω
της γαστρονομίας. Επίσης μέσω της παρούσας δύναται να δοθεί στήριξη για την επαγγελματική
κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των προσφύγων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας της
περιοχής, με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς των τροφίμων, του τουρισμού κ.λπ..
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν σε εκπαιδευτικά πρακτικά και θεωρητικά εργαστήρια μικρής
διάρκειας με τη συμμετοχή έμπειρων και καταξιωμένων επαγγελματιών με δυνατότητα μεταφοράς
γνώσης, εμπειρίας, πληροφορίας κ.ο.κ.
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19.2.2. Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους:
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.
Η υποδράση στοχεύει στην ενδυνάμωση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής
προϊόντων, στην γαστρονομία της περιοχής και στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας αυτής προς
όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, ενώ ενισχύει τη δυναμική των συνεταιρισμών
όπως είναι οι γυναικείοι κ.λπ.. Παράλληλα μέσω της παρούσας αναμένεται η ανάπτυξη και η
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί την ταυτότητα της περιοχής
μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η υποδράση αφορά:
στην ίδρυση/ δημιουργία μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής
παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Περιοχές εφαρμογής των ιδρύσεων είναι οι Δήμοι Αγκιστρίου,
Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Τροιζηνίας – Μεθάνων.
στον εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής
παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Περιοχές εφαρμογής των εκσυγχρονισμών είναι το σύνολο της
περιοχής παρέμβασης.
Οι τομείς εφαρμογής είναι: :
Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων
κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες
πυρηνελαιουργείων, βιοτεχνικές επιχειρήσεις (αρτοποιεία, αλευροειδή προϊόντα είδη
ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα κ.λπ.), μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή
αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή
προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας
προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, μονάδες
αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολλειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής, μονάδες
επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών κ.ά..
Η περιοχή εφαρμογής της παρούσας δράσης αφορά στην περιοχή που εμφανίζει δραστηριότητα
στον πρωτογενή τομέα. Για τις ιδρύσεις εξαιρούνται οι Δήμοι Ύδρας και Σπετσών .
Η υποδράση αναφέρεται σε ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών
προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα, οι οποίες χορηγούνται σε ΜΜΕ και συμβιβάζονται με την
εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις.
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η υποδράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην
αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού,
συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
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Επιπλέον επιδιώκεται η ανάδειξη των περιοχών με υστέρηση ποιοτικών υποδομών διανυκτέρευσης
και επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές που υστερούν, με βάση την εμπειρία
από την περιοχή, εστιάζοντας στις πιο απομακρυσμένες και χαμηλές σε τουριστικό ενδιαφέρον
περιοχές (Κύθηρα, Τροιζηνία - Μεθάνων, Αγκίστρι).
H υποδράση αφορά στην:
Ίδρυση/ δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στους
Δήμους Κύθηρα, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αγκίστρι και
Εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο
σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής στους Δήμους
Κύθηρα, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αγκίστρι και
Εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής στο σύνολο της περιοχής
παρέμβασης.
Δράση 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
Η υποδράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην περιοχή
παρέμβασης με κύριο στόχο την ανάδειξη των παρασκευασμάτων και προϊόντων για την παραγωγή
και διάθεση σειράς νέων χρηστικών και χαρακτηριστικών προϊόντων, με αξιοποίηση κατά πρώτο
λόγο πρώτων υλών και η βελτίωση της ποιότητας του εμπορίου στην ύπαιθρο. Απώτερο στόχο
αποτελεί η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής, η αναβάθμιση των επιχειρήσεων
λιανικού εμπορίου και η διατήρηση/ δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η υποδράση αφορά στην:
Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση βιομηχανικών/ βιοτεχνικών μονάδων, στο
σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων χειροτεχνίας, με προϊόντα και αγαθά
που σχετίζονται με την τοπική παράδοση και παραγωγή, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Η υποδράση στοχεύει, στην ανάπτυξη μικρών παραγωγικών μονάδων που κύριο στόχο θα έχουν
την παραγωγή και διακίνηση ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων. Στο πλαίσιο της υποδράσης
ενισχύεται ο δεύτερος Γενικός Στόχος της τοπικής στρατηγικής «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
μέσω της συνεργασίας, της διασύνδεσης και της καινοτομίας», αφού κατεύθυνση αυτού αποτελεί
η προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, όπου διασυνδέονται αναπτυξιακά ο πρωτογενής
τομέας, η μεταποίηση και η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιότητα και στην
ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Σε επόμενο στάδιο η ενίσχυση της οικοτεχνίας και της
λειτουργίας πολυλειτουργικών αγροκτημάτων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση
της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και της γεωργικής παραγωγής και τη διασύνδεσή τους με
τον τομέα της εστίασης και τελικά την προώθηση στοιχείων τοπικής γαστρονομίας.
H υποδράση αφορά στην:
Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων οικοτεχνίας .
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Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
Δικαιούχοι της υποδράσης είναι πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά
πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε.
συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.).
Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και
της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης.
Σύμφωνα με τον ν. 4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α)
καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης
ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική
μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.
Ο προσδιορισμός των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και οι όροι επιλεξιμότητας αυτών
καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 543/34450/03-04-2017 (ΦΕΚ 1145/ Β’/2017) ΚΥΑ.
19.2.3 Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους:
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης,εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με σκοπό την εξυπηρέτησητων στόχων της
τοπικής στρατηγικής.
Η υποδράση στοχεύει στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, όπου διασυνδέονται
αναπτυξιακά ο πρωτογενής τομέας, και η μεταποίηση, με έμφαση στην ποιότητα και στην ασφάλεια
των παραγόμενων προϊόντων, καλύπτοντας έναν από τους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής,
στις περιοχές που εμφανίζουν δραστηριότητα στον τομέα.
Η υποδράση αφορά στην ίδρυση/ δημιουργία ή και εκσυγχρονισμό μιας μεταποιητικής μονάδας σε
επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη
των γεωργικών προϊόντων, του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ εκτός από τα προϊόντα αλιείας. Περιοχή
εφαρμογής είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
η υποδράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, μέσα από την αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών
τουρισμού που σχετίζονται με τις υποδομές διανυκτέρευσης, επιδιώκοντας την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας της περιοχής και τη δημιουργία ενός ποιοτικού τουριστικού προορισμού,
διασυνδέοντας παράλληλα τον τουρισμό με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
H υποδράση αφορά:



Ίδρυση/δημιουργία & εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση υποδομών εστίασης, διανυκτέρευσης
και υποδομών εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε όλη την περιοχή παρέμβασης



Ίδρυση/δημιουργία & εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση τουριστικών γραφείων και υπηρεσιών
με στόχο την στήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στο σύνολο της περιοχής
εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος

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 ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
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Η υποδράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην περιοχή
παρέμβασης με σκοπό την παραγωγή και διάθεση σειράς νέων χρηστικών και χαρακτηριστικών
προϊόντων, με αξιοποίηση κατά πρώτο λόγο πρώτων υλών και η βελτίωση της ποιότητας του
εμπορίου στην ύπαιθρο. Απώτερο στόχο αποτελεί η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της
παραγωγής, η αναβάθμιση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και η διατήρηση/ δημιουργία
θέσεων εργασίας.
Η υποδράση αφορά στην ίδρυση/ δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό/ ανάπτυξη επιχειρήσεων
λιανικού/χονδρικού εμπορίου στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
Στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών στην περιοχή, όπου αποτελεί μαζί με τη στήριξη του
τουριστικού τομέα και βασικό πυλώνα ανάπτυξης των βασικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Η ανάγκη αυτή ανακύπτει από την έλλειψη που καταγράφεται στον τομέα παροχής υπηρεσιών της
περιοχής, λόγω και της εγγύτητας με το αστικό κέντρο της Αθήνας.
19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών:

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

και

στην

επεξεργασία,

Η υποδράση στοχεύει στην αξιοποίηση ή/ και επεξεργασία της πρώτης ύλης για την παραγωγή
υλικών σχετικών με τις δυνατότητες αυτής.
Η υποδράση αφορά:
•

σε επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, την
κινητοποίηση και εμπορία που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα
(παραγωγή pellets, ξυλείας, κ.λπ.)

•

σε επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών, που πρέπει
να είναι αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή
περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα
και πρακτικές συγκομιδής που είναι φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους

•

σε επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας
περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής
μεταποίησης.

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων:
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη
και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Η υποδράση στοχεύει στην οργανωτική συνεργασία1 δηλ. την ανάπτυξη κοινών
επιχειρηματικών στρατηγικών ή διαχειριστικών δομών, η παροχή κοινών υπηρεσιών ή

Ορισμός οργανωτικής συνεργασίας βάσει του πεδίου 62 των ορισμών για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ σελ. 23 καν.
651/2014
1
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υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, συντονισμένες δραστηριότητες, όπως η
υποστήριξη δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών.
Στο πλαίσιο αυτού, η υποδράση στοχεύει στην αποτελεσματική οργάνωση των φορέων
διαχείρισης των μέσων των παρεχόμενων εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών για την
αντιμετώπιση των κοινών τους προβλημάτων και ζητημάτων που συμβάλλουν σε
περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς και σε περιορισμό της δυνατότητας υψηλής απόδοσης της
λειτουργίας τους με τον κοινό σκοπό την εμπορική τουριστική υπηρεσία.
Η δράση προτείνεται να υλοποιηθεί από συνεργατικούς σχηματισμούς ή cluster και αφορά
την υλοποίηση ενεργειών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο
οργάνωσης φορέων και διαχείρισης του αντικειμένου των μέσων μεταφοράς και μετακίνησης,
την αξιολόγηση, τη λήψη αποφάσεων για τους εμπλεκόμενους, την διατύπωση προτάσεων,
τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για την οργάνωση των υπηρεσιών διαχείρισης των μέσων
μεταφοράς και μετακίνησης, την κατάρτιση κατά περίπτωση πρότυπης / ων τεχνικής/ών
μελετών βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών για τις υποδομές αυτές και σύμφωνα με τη
δυνατότητα του τοπικού προγράμματος τη χρηματοδότηση δημιουργίας της υποδομής.
Ενδεικτικά προτείνεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:
−

Ενεργοποίηση και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων

−

Εκπόνηση σχεδίου δράσης – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης,
διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας υποδομής διαχείρισης των μέσων
μεταφοράς και μετακίνησης, εντοπισμός πιθανών θέσεων εγκατάστασης της
υποδομής,

−

Κατάρτιση προδιαγραφών για την εκπόνηση πρότυπων τεχνικών μελετών,
καταγραφή και δημιουργία οδηγού ολοκλήρωσης αδειοδοτικής διαδικασίας της
κατάλληλης υποδομής οργάνωσης της διαχείρισης των μέσων μεταφοράς και
μετακίνησης.

−

Οργάνωση / διαδικασίες φορέα λειτουργίας.
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Ένταση Ενίσχυσης
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» - έργα ιδιωτικής παρέμβασης προκηρύσσονται οι ακόλουθες υποδράσεις με τo αντίστοιχo ποσοστό
ενίσχυσης.
Η αντιστοίχηση των υποδράσεων αποτυπώνεται σε ΚΑΔ στο Παράρτημα VII, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο με τα συνημμένα αρχεία της 1ης

Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα,
με τίτλο VII.Επιλέξιμοι ΚΑΔ και συντάχθηκε σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας
2008, έκδοση αναθεωρημένη (Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20-12-2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως τροποποιήθηκε με την
Α.Υ.Ο.Ο. 1061748/987/ΔΜΒ’/ΠΟΛ. 1086/22.6.2009), έκδοση Ιούνιος 2009. Η επιλεξιμότητα στηρίχθηκε στους καν. (ΕΚ) 1407/2013 και (ΕΚ) 651/2014.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση
με την παρούσα.

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων &
ενημέρωσης

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
στο γεωργικό και το δασικό τομέα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΩΣ

100%

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013 (δασικός
τομέας) ή
Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013 Άρθρο 14
(γεωργικός τομέας)

Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν
φυσικό αντικείμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την
εφαρμογή του μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020.
Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι
έως 20.000,00€

19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

100%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013
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19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

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.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΩΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

75%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2015

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της Πρόσκλησης
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Αττική

Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της Πρόσκλησης
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.3

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

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

Η εφαρμογή της υπό-δράσης αφορά σε ειδικά
προϊόντα ή περιοχές ή κατηγορίες δικαιούχων οι
οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης και εξειδικεύονται στην
αναμορφωμένη πρόταση. Επιπροσθέτως, μπορεί να
περιλαμβάνει και τους εκσυγχρονισμούς των
επιχειρήσεων με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται
στο αναμορφωμένο κείμενο.
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ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΩΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της Πρόσκλησης
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας
και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.2

19.2.3
Οριζόντια
ενίσχυση
στην
ανάπτυξη /
βελτίωση
της
επιχειρηματι
κότητας και
ανταγωνιστι
κότητας της
περιοχή
εφαρμογής

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.

19.2.3.1

2

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης,
εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό
προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

75%
40%

Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους
Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

65%

40%

Η εφαρμογή της υπό-δράσης αφορά σε ειδικά
προϊόντα ή περιοχές ή κατηγορίες δικαιούχων οι
οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης και εξειδικεύονται στην
αναμορφωμένη πρόταση. Επιπροσθέτως, μπορεί να
περιλαμβάνει και τους εκσυγχρονισμούς των
επιχειρήσεων με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται
στο αναμορφωμένο κείμενο.

Αττική
Πολύ μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις, άρθρο 19

Κανονισμός (ΕΕ)
1305/2013,
Παράρτημα ΙΙ

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στην Αττική

Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017. Η επενδυτική πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και στα δύο άρθρα.
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ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
των
στόχων
στρατηγικής.

19.2.3.3

19.2.3.4

19.2.6
Ανάπτυξη
και
βελτίωση
βιωσιμότητα
ς δασών

19.2.3.5

19.2.6.2

της

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΩΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

τοπικής

Οριζόντια
εφαρμογή
ενίσχυσης
επενδύσεων
στον
τομέα
του
τουρισμού
με
σκοπό
την
εξυπηρέτηση
των
στόχων
της
τοπικής στρατηγικής.
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.
Οριζόντια
εφαρμογή
ενίσχυσης
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού,
πολιτιστικά
κέντρα,
κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση
των
στόχων
της
τοπικής
στρατηγικής.
Επενδύσεις
σε
δασοκομικές
τεχνολογίες και στην επεξεργασία,
κινητοποίηση και εμπορία δασικών
προϊόντων

75%

Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014, άρθρο 22

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

40%

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014, άρθρο 14

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // Αττική Νησιά,
Νότιο Αιγαίο

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014, άρθρο 22

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

40%

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014, άρθρο 14

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // Αττική νησιά,
Νότιο Αιγαίο

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014, άρθρο 22

Μη εισηγμένες Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

40%

Κανονισμός (ΕΕ)
651/2014, άρθρο 14

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // Αττική νησιά,
Νότιο Αιγαίο

40%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2012

Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Αττική
Αφορά ΜΜΕ
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19.2.7 Συνεργασία
μεταξύ διαφορετικών
παραγόντων

ΔΡΑΣΗ

3

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.7.3

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

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

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΩΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

75%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2010

65%

Κανονισμός (ΕΕ)
1407/2013

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους3

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία
ΕΣΚ4.
Μέλη του συνεργατικού σχήματος μπορούν να
είναι
μόνο
επιχειρήσεις
ομοειδών
ή
συμπληρωματικών προϊόντων.

Μικρά Νησιά Αιγαίου: Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και νησιά Θάσος, Σαμοθράκη, Σποράδες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Αμμουλιανή, Γαύδος και νησιά Περιφερειακής Ενότητας

Εύβοιας εξαιρουμένης της Εύβοιας.
4

Επιχειρησιακή Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ)
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πλαίσιο
Υλοποίησης

Υποδράση

Ποσοστό επιχορήγησης

19.2.1.1

Άρθρο 14: 100% έως 20.000,00€

Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού
προγράμματος (12-12-2016) μόνο οι Γενικές
Δαπάνες.
Από την οριστική υποβολή των αιτήσεων οι υπόλοιπες
δαπάνες.

19.2.3.1

40%: Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις Αττική
75%: Μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (αφορά μόνο
σε Κύθηρα και Αντικύθηρα)

Η επιλεξιμότητα όλων των δαπανών αρχίζει μετά την
υποβολή της αίτησης στήριξης και με την ευθύνη του
δικαιούχου

19.2.3.3
19.2.3.4
19.2.3.5

Επενδύσεις άρθρου 14:
40%: Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις Αττική
Επενδύσεις άρθρου 22:
65%: Μη εισηγμένες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5έτη χωρίς
διανομή κερδών.

Η επιλεξιμότητα όλων των δαπανών αρχίζει μετά την
υποβολή της αίτησης στήριξης και με την ευθύνη του
δικαιούχου

19.2.1.1
19.2.1.2

100% έως 20.000,00€

Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού
προγράμματος (12-12-2016), σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

19.2.2.2
19.2.6.2

40%: Αττική
75%: Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (αφορά
μόνο σε Κύθηρα – Αντικύθηρα)

Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού
προγράμματος (12-12-2016), σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

19.2.2.6

40% Αττική
75% Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (αφορά
μόνο σε Κύθηρα – Αντικύθηρα) για επιχειρήσεις
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (άρθρο 17 του
Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
65% για πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις βάσει
του άρθρου 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού
προγράμματος (12-12-2016), σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Καν.
1305/2013

Καν.
651/2014

Επιλεξιμότητα δαπανών

Καν.
1407/2013

Παρατηρήσεις

Γεωργικός Τομέας

Επενδύσεις
1305/2013.

άρθρου

17

καν.

Τηρείται ο χαρακτήρας κινήτρου
σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Κανονισμού, για τις περιπτώσεις
επενδύσεων του άρθρου 14 του
Κανονισμού
(περιφερειακές
ενισχύσεις).
Δασικός Τομέας (19.2.1.1)

Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/
34450/24-3-2017. Η επενδυτική
Πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο σε
ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19 του
Καν. 1305/2013.
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Πλαίσιο
Υλοποίησης

Υποδράση
19.2.2.3
19.2.2.4
19.2.7.3

Ποσοστό επιχορήγησης

Έως 65%

Επιλεξιμότητα δαπανών

Παρατηρήσεις

Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού
προγράμματος (12-12-2016), σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
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Επιλεξιμότητα δαπανών
Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της
αιτήσεως από το δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με
εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στον ΚΑΝ 1407/2013 η επιλεξιμότητα των οποίων ξεκινάει
από την ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε Τοπικού Προγράμματος. Δαπάνες που
πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται με
αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.
Όσον αφορά στις Γενικές Δαπάνες, είναι επιλέξιμες:
1. από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμματος 12/12/2016, για χρήση των Καν.
1305/2013 και 1407/2013.
2. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για χρήση των Καν.
651/2014 Στις περιπτώσεις όπου οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της
αίτησης στήριξης είναι επιλέξιμες.
Οι Γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το προτεινόμενο
έργο.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις πράξεις οι οποίες υλοποιούνται δυνάμει του κανονισμού 651/2014
πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει
έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από
τους δικαιούχους. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η αγορά γης, που πραγματοποιούνται
πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. Στην περίπτωση
αυτή αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη.
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Υποβολή επενδυτικών προτάσεων.
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. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία
του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής email από
το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Απαραίτητα στοιχεία για την
εγγραφή του/της είναι: ΑΦΜ.
➢

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς
Πίνακες του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης.

➢

Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ
«ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στη διεύθυνση Φίλωνος 91,
Πειραιάς, ΤΚ 18535.

➢

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 ώρα 13.00
(20/03/2019).

➢

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 15.00
(02/09/2019).

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων
δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης
στήριξης στο ΠΣΚΕ.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις
για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΠΣΚΕ.
Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική
μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. www.atticalag.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.agrotikianaptixi.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
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