
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: 
Τοπική Ανάπτυξη LEADER 
Toπικές παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα

 

Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισµένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια 
µέθοδος σχεδιασµού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωµένων 
αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συµµετοχή εταίρων σε τοπικό 
επίπεδο, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά οι 
οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα 
ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειµένου οι τοπικές κοινότητες: 
α) να κάνουν σταθερά βήµατα προς πιο αποτελεσµατικές µορφές 
οικονοµικής, βιώσιµης και «χωρίς αποκλεισµούς» ανάπτυξης, 
σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», β) να «καινοτο- 
µήσουν» προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονο- 
µικά προβλήµατα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να 
ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

50 προγράµµατα τοπικής ανάπτυξης LEADER σε αγροτικές 
περιοχές
Οι ολοκληρωµένες αναπτυξιακές στρατηγικές εφαρµόζονται 
µέσω 50 τοπικών προγραµµάτων που έχουν επιλεγεί για να 
υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επί- 
πεδο περιφερειακής ενότητας, από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 
(ΟΤ∆), οι οποίες αποτελούν τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµοσίου - 
ιδιωτικού. 

Τα τοπικά προγράµµατα διαρθρώνονται σε τρία Υποµέτρα: 
19.2: «Παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις 
εφαρµογής των τοπικών προγραµµάτων»
19.3: «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση δια- 
τοπικών και διακρατικών συνεργασιών»
19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εµψύχωση» 

Στο πλαίσιο του υποµέτρου 19.2 υλοποιούνται παρεµβάσεις 
δηµόσιου χαρακτήρα , οι οποίες συµβάλλουν µε άµεσο ή έµµεσο 
τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, και παρεµβάσεις 
ιδιωτικού χαρακτήρα  οι οποίες έχουν επιχειρηµατικό χαρα- 
κτήρα.
Οι κατηγορίες των δράσεων που µπορούν να υλοποιηθούν µέσω 
των τοπικών προγραµµάτων και συµβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της εγκεκριµένης τοπικής στρατηγικής, είναι σύµφωνες 
µε τα όσα προβλέπονται στο κάθε εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα.

Υποµέτρο 19.2 Παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα 
Το υποµέτρο 19.2 αφορά την υλοποίηση έργων που συµβάλουν 
στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της τοπικής 
οικονοµίας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της κάθε 
τοπικής στρατηγικής (ΤΑΠΤοΚ, LEADER/CLLD). Ενδεικτικά ενισχύ- 
ονται παρεµβάσεις µε στόχο την προώθηση της συνεργασίας και 
δικτύωσης, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών 
και δασοκοµικών προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνι- 
στικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τοµέα, την 
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, τη δηµιουργία και 
εκσυγχρονισµό ΜΜΕ, την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Ύψος ενίσχυσης
Ο συνολικός προϋπολογισµός των παρεµβάσεων µπορεί να 
ανέλθει µέχρι τις 600.000 €. Για πράξεις που αφορούν άυλες 
ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των 100.000 €.  
Το ποσοστό της δηµόσιας δαπάνης εξαρτάται από τις δράσεις του 
τοπικού προγράµµατος και το καθεστώς των κρατικών ενισχύ- 
σεων που αυτές διέπονται, ενώ η ιδιωτική συµµετοχή του δικαιού- 
χου µπορεί να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανει- 
σµό ή/και συνδυασµό τους. 

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υφι- 
στάµενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, όπως αναλυτικά περιγρά- 
φονται στην αριθ. 13214/30-11-2017 απόφαση πλαισίου υλο- 
ποίησης του υποµέτρου 19.2 – ιδιωτικού χαρακτήρα παρεµβάσεις 
(ΦΕΚ Β΄4268) και στα επιµέρους εγκεκριµένα τοπικά προ- 
γράµµατα.

Επιλέξιµες δαπάνες δύναται να είναι:
1) Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου 2) ∆ιαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου 3) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού 4) Αγορά καινούργιων οχηµάτων 5) ∆απάνες εξοπλι- 
σµού επιχείρησης 6) Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκατα- 
στάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας 7) ∆απάνες όπως απόκτη- 
ση ή ανάπτυξη λογισµικού και αποκτήσεις διπλωµάτων ευρεσι- 
τεχνίας, κλπ 8) ∆απάνες προβολής 9) ∆απάνες σύνδεσης µε 
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 10) Αµοιβές προσωπικού,  
για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης 
κ.ά.

Μη επιλέξιµες δαπάνες είναι:
1) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων 
2) Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων  3) Εργα- 
σίες πράσινου καθώς και έργα διακόσµησης  4) Πάσης φύσεως 
έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, απο- 
ζηµιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων  5) ∆απάνες συµβάσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης και 
δαπάνες αναλωσίµων υλικών 6) Μεταχειρισµένα οχήµατα και  
µεταχειρισµένος εξοπλισµός 7) ∆απάνες για απλή αντικατάσταση 
µηχανολογικού εξοπλισµού 8) Αιτούµενες δαπάνες, η υλοποίηση 
των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την έγκριση της αίτησης στήριξης 
9) ∆απάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα 10) Αµοιβές 
προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συµπεριλαµ- 
βανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλεξιµότητα ή 
µη των δαπανών καθώς και τη σύνδεση αυτών µε τις διάφορες 
υποδράσεις περιλαµβάνονται  στην αριθ. 13214/30-11-2017 
απόφαση πλαισίου υλοποίησης του υποµέτρου 19.2 – ιδιωτικού 
χαρακτήρα παρεµβάσεις (ΦΕΚ Β’ 4268).
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•
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Στις κατά τόπους Οµάδες Τοπικής ∆ράσης

Χρήσιµες συνδέσεις:
www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr, www.ead.gr

Αρµόδιοι Φορείς  
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥ∆ ΠΑΑ 
2014-2020) είναι συνολικά αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή 
του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 
2014-2020) είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακο- 
λούθηση της ορθής εφαρµογής των Προγραµµάτων Τοπικής 
Ανάπτυξης στη χώρα.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) ΕΠ των Περιφερειών, ως 
Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης, (ΕΦ∆), είναι αρµόδιες για την παρα- 
κολούθηση της υλοποίησης των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης 
σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι ΟΤ∆ και η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π) ως επίπεδο 
λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρµογή των τοπικών 
προγραµµάτων είναι αρµόδιες για: 

τη διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης των προτάσεων,
τη σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων Πράξεων και τροποποιήσεις αυτού,
την παρακολούθηση πράξεων (παραλαβή αιτηµάτων πληρωµής, 
διοικητικός έλεγχος, επιτόπια επιθεώρηση, επιβεβαίωση οικονοµι- 
κού/φυσικού αντικειµένου, καταβολή ενίσχυσης).

Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα- 
νατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), είναι αρµόδιος για τη διενέρ- 
γεια των πληρωµών. 

Πληροφορίες σχετικά µε τις κατά τόπους  Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 
(ΟΤ∆) και τα τοπικά τους προγράµµατα µπορούν να αναζητηθούν 
στην ιστοσελίδα του ΕΑ∆ (http://ead.gr/information/rural-
development/leader-clld/) και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014 – 
2020 (www.agrotikianaptixi.gr).

Οι προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 
2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr και στις ιστοσελίδες των ΟΤ∆ 
(http://ead.gr/networking/national-rural-network/ead-members/ 
κατηγορία ΟΤ∆ LEADER/CLLD). 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας 
Πληροφορικού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και 
προϋποθέτει την εγγραφή από το δυνητικό υποψήφιο 
(www.ependyseis.gr).
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∆ράσεις
Ενδεικτικός πίνακας  δράσεων και υπο-δράσεων στο πλαίσιο εφαρµογή του υπο-µέτρου 19.2 (ιδιωτικές παρεµβάσεις)

• 19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης
Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τοµέα (19.2.1.1)
Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών (19.2.1.2)

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

• 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρµογής 
Μεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής (19.2.2.1/19.2.3.1)
Μεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής (19.2.2.2/19.2.3.2)
Επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής (19.2.2.3/19.2.3.3)
Επενδύσεις στους τοµείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση, και του εµπορίου µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής (19.2.2.4/19.2.3.4)
Επενδύσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 
µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής (19.2.2.5/19.2.3.5)
Επενδύσεις οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 
(19.2.2.6/19.2.3.6)
* Οι δράσεις 19.2.2. & 19.2.3 περιλαµβάνουν τις ίδιες δράσεις αλλά διαφοροποιούνται ως προς το καθεστώς ενίσχυσης

• 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιµότητας δασών
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συµβάντα 
(19.2.6.1)
Επενδύσεις σε δασοκοµικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εµπορία δασικών προϊόντων (19.2.6.2)

• 19.2.7 Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων
Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τοµέα) (19.2.7.1)
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα των τροφίµων και της δασοπονίας  (19.2.7.2)
Συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών µεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και 
για την ανάπτυξη ή/και την εµπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται µε τον αγροτουρισµό (19.2.7.3)
Κοινή δράση που αναλαµβάνεται µε σκοπό το µετριασµό της αλλαγής κλίµατος ή την προσαρµογή σε αυτή (19.2.7.4)
∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά µε το περιβάλλον και τη διατροφή 
(19.2.7.5)
∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονοµική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και τη 
γεωργία από τις τοπικές κοινότητες (19.2.7.6)
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία µεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασµού για τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων 
αλυσίδων και τοπικών αγορών (19.2.7.7)
Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένης της 
αποτελεσµατικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων (19.2.7.8)
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