
Το LEADER στο Σ.Σ. της ΚΑΠ
1η Πρόσκληση υποβολής τοπικών στρατηγικών σχεδίων

Σχόλια & Παρατηρήσεις φορέων

Ι. Κοβάνης

Μονάδα Προγραμματισμού / ΕΥΔ ΠΑΑ



γενικά σχόλια

• Έδρα της ΟΤΔ: εντός Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητας η Δήμου ο οποίος 
συμμετέχει εξολοκλήρου ή εν μέρει στην περιοχή εφαρμογής.

• Θεματικοί στόχοι: υποχρεωτική αιτιολόγηση για κάθε θεματικό στόχο που δεν 
ενεργοποιείται.

• Ορισμός επιλέξιμων φορέων όπως στον Ν. 4914/2022: ΌΧΙ

• Κοινά μέλη ΕΔΠ μεταξύ διαφορετικών ΟΤΔ: ΝΑΙ

• Κατά την υποβολή της πρότασης δεν είναι υποχρεωτικό να έχει συσταθεί η ΟΤΔ 
και η ΕΔΠ. Με την πρόταση όμως ο υποψήφιος δικαιούχος δεσμεύεται.

• Δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός του 30% στην ΕΔΠ.



γενικά σχόλια

• Δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός του 30% στην ΕΔΠ.

• Οι ΟΤΑ δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως κοινωνικοί φορείς.

• Δυνατότητα διαδικτυακών συνεδριάσεων / διαβουλεύσεων: υποχρέωση 
επισύναψης απαραίτητων αποδεικτικών / στοιχείων.

• Ιεράρχηση αναγκών: διαγραφή σημείου αποκλεισμού από τη μη συμμετοχή 
συγκεκριμένων φορέων.

• Χρήση απλουστευμένου κόστους για προετοιμασία: θα εξεταστεί από την 
υπηρεσία η δυνατότητα.

• SWOT: ανάλυση της SWOT στο παράρτημα (μόνο τα απαραίτητα βασικά 
στοιχεία). 



γενικά σχόλια

• Δυνατότητα ενός φορέα να υποβάλει περισσότερες της 1 πρότασης σε 
περιπτώσεις ειδικών υπο-περιοχών ή περιοχών σε περισσότερες από μία 
Περιφερειακές Ενότητες: μόνο βάσει του πληθυσμιακού περιορισμού της 
πρόσκλησης.

• Παρεμβάσεις σε περιοχές με πληθυσμό άνω των 15.000: μόνο για πράξεις που 
δεν αφορούν σε υποδομές και εξυπηρετούν την τοπική στρατηγική.

• Δεν μπορούν να ενταχθούν στην περιοχή παρέμβασης Τοπικές / Δημοτικές 
Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων.

• Γνωστοποίηση εξέτασης επιλεξιμότητας Φακέλου Β μαζί με την βαθμολόγηση.

• Υποβολή Φακέλων Α & Β ηλεκτρονικά: υπο εξέταση.



σχόλια σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία

• Μέγιστο επιλέξιμο ποσό για προετοιμασία: 20.000€.

• Αύξηση επιτρεπόμενου προϋπολογισμού υποβαλλόμενων προτάσεων τοπικών 
προγραμμάτων: μόνο στην περίπτωση όπου κατά την υποβολή του 
αναθεωρημένου ΣΣ ΚΑΠ αποφασιστεί η αύξηση του προϋπολογισμού της 
παρέμβασης.

• Χρήση και άλλων στοιχείων για τον υπολογισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου 
προϋπολογισμού ανά τοπικό πρόγραμμα: δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 
όλων των παραμέτρων μιας περιοχής. 

• Αύξηση επιτρεπόμενου προϋπολογισμού υποβαλλόμενων προτάσεων 
ιδιωτικών και δημόσιων πράξεων: στόχος είναι η ενίσχυση μικρού 
προϋπολογισμού πράξεων δεδομένου και του χαμηλού προϋπολογισμού των 
τοπικών προγραμμάτων.



σχόλια σχετικά με τις υπο-παρεμβάσεις

• Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, 
ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας.

• Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού: πράξεις που αφορούν στην επαγγελματική
κατάρτιση / επιμόρφωση ομάδων του τοπικού πληθυσμού.

• Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.

• Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων: 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.



σχόλια σχετικά με τις υπο-παρεμβάσεις

• Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος: 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. Δεν είναι επιλέξιμες πράξεις 
άυλου χαρακτήρα. 

• Αποτύπωση στην πρόσκληση των ποσοστών ενίσχυσης σε περίπτωση χρήσης 
του ΓΑΚ: ο ΓΑΚ είναι σε φάση τροποποίησης και συνεπώς αυτό δεν είναι 
εφικτό.

• Χρήση του ίδιου ποσοστού ενίσχυσης μεταξύ ΓΑΚ και de minimis: έμμεση 
μείωση μέγιστου επιτρεπόμενου προϋπολογισμού πράξεων. 



σχόλια σχετικά με τις υπο-παρεμβάσεις

• Δικτύωση και συνεργασία:

➢ Αριθμός ελάχιστων μελών: 3

➢ Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων: ένταση ενίσχυσης 90%. Η υπο-
παρέμβαση αφορά μόνο στη συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων. Λοιποί φορείς δεν 
μπορούν να μετέχουν ως μέλη.

➢ Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων για την κοινωνική ή / 
και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής: 
ένταση ενίσχυσης 100%. 

➢ Έξυπνα χωριά: ένταση ενίσχυσης 100%. 

➢ Έξυπνα χωριά: δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού πράξεων.

• Μείωση του ελάχιστου ποσοστού που αφορά στην εμψύχωση: ΟΧΙ



κριτήρια επιλογής

• Κριτήριο ηλικιακής διάρθρωσης: τα όρια που εξετάζονται παραμένουν ως 
έχουν.

• Νέο κριτήριο κατηγορίας Γ:

• Αλλαγή της βαρύτητας των κριτηρίων της Γ κατηγορίας.

• Απόκλιση θεματικών κατευθύνσεων: στόχος η βαθμολόγηση της υλοποίησης 
της υφιστάμενης στρατηγικής.

Γ3

Προηγούμενη 

εφαρμογή χωρικών 

προγραμμάτων

Ο υποψήφιος φορέας έχει 

υλοποιήσει τουλάχιστον 1 

τοπικό / χωρικό 

πρόγραμμα κατά τα 

τελευταία 10 έτη

Ο υποψήφιος φορέας έχει υλοποιήσει πρόγραμμα 

LEADER
100

4% 6%

Ο υποψήφιος φορέας έχει υλοποιήσει άλλο τοπικό / 

χωρικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.
50

Ο υποψήφιος φορέας δεν έχει υλοποιήσει στο 

παρελθόν αναπτυξιακό τοπικό / χωρικό πρόγραμμα
0



παρατηρήσεις DGAgri

• ΕΔΠ: «υποχρέωση» για μέλη γυναίκες, νέοι, εκπρόσωποι μικρών κοινωνικών 
ομάδων.

• ΕΔΠ: «υποχρέωση» για αποφυγή μελών «μεγάλων – ισχυρών» 
φορέων/συμφερόντων

• Αποφυγή υλοποίηση υπο-παρεμβάσεων με οριζόντιο τρόπο:

• Θέσπιση κριτηρίων επιλεξιμότητας στην πρόσκληση αλλά και εντός του ΣΣ ΚΑΠ.

• Απόλυτη σύνδεση προτεινόμενων υπο-παρεμβάσεων με τη SWOT ανάλυση και τις 
ανάγκες που θα προκύψουν από αυτήν.

• Μείωση του ανώτατου επιτρεπτού επιλέξιμου προϋπολογισμού στα ιδιωτικού 
χαρακτήρα έργα (προτεινόμενος προϋπολογισμός 200.000€).

• Αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης βαθμολογίας 40 50 ?



ευχαριστώ για την προσοχή σας


