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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 

Αθήνα 13/09/2022 

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER 

(ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού 

Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι κατά το 2ο εξάμηνο του 

έτους 2022, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση Πρόσκλησης της παρέμβασης Π3-77-4.1 

«Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής 2023-2027 για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής δράσης και των τοπικών 

στρατηγικών σχεδίων αυτών.  

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η επιλογή τοπικών προγραμμάτων LEADER, και ειδικότερα η 

επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων 

LEADER και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για την 

προγραμματική περίοδο 2023-2027. Η επιλογή των τοπικών προγραμμάτων θα γίνει βάσει 

των όρων της πρόσκλησης.  
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Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να συμμετέχουν εταιρικά σχήματα ως φορείς 

σχεδιασμού στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER βάση των οποίων θα προτείνεται και η 

σύσταση των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 

(ΕΔΠ) οι οποίες είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος.  

Τα εταιρικά σχήματα / ΟΤΔ / ΕΔΠ, υφιστάμενα ή υπό σύσταση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 

• Συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το 

καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους.  

• Δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης. 

• Το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους να διασφαλίζει τη δυνατότητα διαχείρισης 

δημοσίων / κοινοτικών κονδυλίων.  

• Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης / εκκαθάρισης και είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

• Δεν αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν. 

3414/2005. 

• Η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο άρθρο  31 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2021/1060 ως προς τη δομή και τη σύνθεση της ή να προτείνουν Επιτροπή Διαχείρισης 

Προγράμματος (ΕΔΠ) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρμογή των 

τοπικών προγραμμάτων. Η ΕΔΠ πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και 

ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών/περιβαλλοντικών συμφερόντων, στην οποία ούτε 

ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό 

άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου και να προτείνονται μέσω της «από κάτω προς τα 

επάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της 

περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό. Στην σύνθεση της ΕΔΠ, με δεδομένη την βαρύτητα που 

αποδίδει η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε θέματα καταπολέμησης της φτώχιας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας 

φορέας που εκ του καταστατικού του δραστηριοποιείται στους σχετικούς τομείς. Κάθε 

φορέας μπορεί να συμμετέχει στην ΕΔΠ με δικαίωμα μιας ψήφου.  

• Η έδρα τους ή παράρτημα αυτής να βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής ή στην 

ευρύτερη περιοχή, εφόσον τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται ευχερής πρόσβαση προς και από 

την περιοχή παρέμβασης.  
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Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε 

αγροτικές περιοχές, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και 

κοινωνική άποψη. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής πρέπει να έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης και 

αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά 

και τον τοπικό πληθυσμό. 

• Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των 

χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής 

παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους. 

Ειδικότερα, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων όσον αφορά στην 

Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Σ.Σ. της Κ.Α.Π. μπορεί να εφαρμοστεί 

σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του Νομού 

Θεσσαλονίκης και των Δήμων του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 

Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες από τις 

οποίες εξαιρούνται οικισμοί με συνολικό μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 15.000 

κατοίκων. Ο εν λόγω περιορισμός δεν αφορά στα μικρά νησιά (αφορά το σύνολο των νησιών 

της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια). Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού 

πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Απόφαση 11247/28-12-2012 «Αποτελέσματα της 

απογραφής πληθυσμού – κατοίκων 2011» ΦΕΚ Β/3465/28-12-2012).   

Οι αναφερόμενες παραπάνω διοικητικές διαιρέσεις (Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες) αφορούν σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της 

Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» (βλ Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) ή σε 

διοικητικές διαιρέσεις (όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) οι οποίοι είχαν 

καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (βλ. Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α'/1997) και 

έχουν αντιστοιχηθεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις του «Καλλικράτη». 

Ειδικότερα, για την εφαρμογή της Παρέμβασης Π3-77-4.1 του Σ.Σ. της Κ.Α.Π. θα επιλεγούν 

κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν 

έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER. Η υποβολή από 

έναν φορέα περισσοτέρων της μιας πρότασης είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι η μία εκ των 

προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 145.000-150.000 κάτοικων (μόνιμος πληθυσμός). Στις 

περιπτώσεις αυτές για κάθε επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται η διακριτότητα ως 

προς την ΟΤΔ, την ΕΔΠ και τα γραφεία λειτουργίας της ΟΤΔ.  
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η Δημόσια Δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 
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 € 

 

Τα αναφερόμενα ποσά θεωρούνται ενδεικτικά και δύναται να τροποποιηθούν κατά την 

εφαρμογή του ΣΣ της ΚΑΠ στο πλαίσιο αναθεωρήσεών τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. (ΕΕ) 2021/2115. 

Για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται στο 

100%. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή επιχορήγησης, δυνάμει του  

Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220, το ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει επιλέξιμων δαπανών, 

όπως αυτές εξειδικεύονται σε σχετικό θεσμικό πλαίσιο, και  δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 

των 20.000€ ανά πρόταση. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι υποψήφιοι φορείς δεν 

μπορούν να λάβουν προκαταβολή για την προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας τους.   

Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο τις προετοιμασίας τον τοπικών προγραμμάτων 

είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έγκρισης του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β, με την 

προϋπόθεση ότι η υποβολή πραγματοποιείται εμπρόθεσμα. Η παρούσα στήριξη δεν 

καλύπτει δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022 καθώς και 

δαπάνες οι οποίες δεν συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προετοιμασία της τοπικής 

στρατηγικής.  

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου προγράμματος τοπικής ανάπτυξης 

είναι συνάρτηση του τοπικού πληθυσμού, της ορεινότητας της προτεινόμενης περιοχής, της 

βαθμολογίας που θα λάβει η πρόταση του υποψήφιου φορέα, καθώς και της ρελιστικότητας 

της προτεινόμενης πρότασης και των προτεινόμενων υπο-παρεμβάσεων. Αναλυτικότερα, 

κάθε τοπικό πρόγραμμα θα  λάβει το ποσό των 2.600.000€ το οποίο κρίνεται απαραίτητο ως 

ελάχιστο ποσό για την υλοποίηση ενός τοπικού προγράμματος. Επιπλέον του ποσού αυτού, 

κάθε τοπικό πρόγραμμα θα λάβει τα παρακάτω ποσά βάσει των στοιχείων αυτού: 

Α. Προσαύξηση βάσει του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 

Α/Α Τοπικός Μόνιμος Πληθυσμός Ποσό προσαύξησης σε Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

1 10.000 - 49.999 400.000 
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2 50.000 - 99.999 800.000 

3 100.000 - 150.000 1.200.000 

 

Β. Προσαύξηση βάσει του ποσοστού των ορεινών Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων της 

περιοχής παρέμβασης 

Α/Α Ποσοστό αριθμού ορεινών Τοπικών 

/ Δημοτικών Κοινοτήτων 

Ποσό προσαύξησης σε Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

1 0% - 33% 350.000 

2 Άνω του 33% - 66% 700.000 

3 Άνω του 66% - 100% 1.050.000 

 

Γ. Προσαύξηση βάσει της τελικής βαθμολογίας της υποβληθείσας πρότασης 

Α/Α Βαθμολογία Πρότασης Ποσό προσαύξησης σε Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

1 40 - 60 0 

2 60,01 - 65 90.000 

3 65,01 - 70 180.000 

4 70,01 - 75 270.000 

5 75,01 - 80 360.000 

6 80,01 - 85 450.000 

7 85,01 - 90 540.000 

8 90,01 - 95 630.000 

9 95,01 - 100 720.000 

 

Τα ανωτέρω ποσά δύναται να τροποποιηθούν βάσει της διαθεσιμότητας των πόρων.  
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Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η κάθε ΟΤΔ θα είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του τοπικού 

προγράμματος βάσει και του σχετικού κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. Οι 

υποχρεώσεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και ειδικότερα την παράγραφο 3 αυτού.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) για τη διαχείριση 

των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος. 

• Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του τοπικού 

προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 

• Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος. 

• Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, 

καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από 

τους εν δυνάμει δικαιούχους.  

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους υποψήφιους δικαιούχους για την 

προετοιμασία, την υλοποίηση και την λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων. 

• Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος. 

• Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων στο 

τοπικό πρόγραμμα πράξεων. 

• Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

• 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 ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα 

τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος. 

• Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση 

στα αποτελέσματα αυτών. 

• Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις 

της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.). 

• Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές. 

• Εφαρμογή σε συνεχή βάση πρακτικών αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του τοπικού προγράμματος. 

Παράλληλα, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση ενώ όταν κληθούν οφείλουν να παρίστανται σε ημερίδες, 

συσκέψεις ή ομάδες που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση. 



7 
 

• Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και παροχή πληροφοριών 

σχετικά με το τοπικό πρόγραμμα που διαχειρίζονται. 

• Σύνταξη σχεδίου δράσης εμψύχωσης και αξιολόγησης τοπικής στρατηγικής. 

• Σύνταξη και αποστολή των απολογιστικών εκθέσεων. 

Οι ΟΤΔ υποχρεούνται να εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της πρόσκλησης καθώς και την εξειδίκευση αυτών βάσει του εθνικού 

θεσμικού πλαισίου. Στις περιπτώσεις παρέκκλισης ή παράβασης των σχετικών όρων οι 

αρμόδιες για την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών αρχές δύναται να επιβάλουν 

κυρώσεις στην εν λόγω ΟΤΔ. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου η παρατυπία / παράβαση 

κρίνεται σημαντική οι εν λόγω αρχές μπορούν να επιβάλουν την ποινή της απένταξης.  

Στις ΟΤΔ που θα επιλεγούν για την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER θα δοθούν 

επιπλέον αρμοδιότητες πέραν των ανωτέρω καθώς και των αρμοδιοτήτων που 

περιγράφονται στον σχετικό κανονισμό. Ειδικότερα, οι ΟΤΔ θα είναι οι αρμόδιοι φορείς για 

τη εξέταση των αιτημάτων στήριξης και των αιτημάτων πληρωμών των δικαιούχων των 

τοπικών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, οι ΟΤΔ θα οριστούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς. 

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, υποχρεούνται να 

υποβάλουν Φάκελο Α και Φάκελο Β ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή. 

Ο Φάκελος Α: Περιγραφή Φορέα, Περιοχής Παρέμβασης, SWOT Ανάλυση και Ιεράρχηση 

Αναγκών αφορά στα κάτωθι: 

1. Περιγραφή υποψήφιου φορέα 

Εταιρική σχέση / Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων / στελεχιακή δομή / εγκαταστάσεις / 

εξοπλισμός / προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου φορέα / λοιπά στοιχεία υποψήφιου 

φορέα. 

2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής 

Σύντομη παρουσίαση περιοχής εφαρμογής / τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής 

εφαρμογής. 

3. Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής 

παρέμβασης (SWOT ανάλυση) 

Η SWOT ανάλυση θα πρέπει να παρουσιαστεί σε μορφή πίνακα. Η ανάλυση και παρουσίαση 

των στοιχείων θα υποβληθεί με μορφή παραρτήματος. 

4. Ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών 

Η ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών θα γίνει βάσει σχετικής μεθοδολογίας. 

5. Ανάλυση αποτελεσμάτων ενεργειών διαβούλευσης  
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Οι ενέργειες διαβούλευσης θα αφορούν στην επιλογή του εταιρικού σχήματος, της περιοχής 

παρέμβασης και της διαμόρφωσης της τοπικής στρατηγικής. 

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του σύμφωνα και με τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που αποτυπώνονται στο Παράρτημα III. Οι ΟΤΔ, οι οποίες πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α, είναι επιλέξιμες για την υποβολή του Φάκελο Β: 

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης και Υπο-Παρεμβάσεις. 

Ο Φάκελος Β αφορά στα κάτωθι: 

1. Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος 

2. Διαμόρφωση υπο-παρεμβάσεων τοπικού προγράμματος 

3. Χρηματοδοτικό πλάνο. 

Για την SWOT ανάλυση, τον καθορισμό και την ιεράρχηση αναγκών απαιτείται η χρήση 

έγκυρης επιστημονικής μεθόδου.  

Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στην πρόσκληση πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής 

διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα υποδειχθεί στου υποψήφιους φορείς σε εύλογο 

χρονικό διάστημα μέσω της ιστοσελίδας http://www.agrotikianaptixi.gr. Στην εν λόγω 

ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι δυνατή η υποβολή της πρότασης βάσει της συμπλήρωσης 

συγκεκριμένων πεδίων καθώς και η ανάρτηση επισυναπτόμενων δικαιολογητικών εγγράφων 

(σαρωμένα και σε μορφή pdf). Παράλληλα, απαιτείται και η φυσική υποβολή των 

πρωτότυπων δικαιολογητικών ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών, το αργότερο 10 

εργάσιμες ημέρες μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω,  στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και 

Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, Λ. 

Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα.  

 

Ζ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Οι υπο-παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των τοπικών στρατηγικών 

είναι οι ακόλουθες: 

Κατηγορία 1: Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει 

άνω των 300.000€ με εξαίρεση την υπο-παρέμβαση 1.1 «Ενίσχυση μεταποιητικών 

μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων» όπου ο μέγιστος προϋπολογισμός 

μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 400.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός άυλων πράξεων 

μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 40.000€. Δικαιούχοι μπορούν να είναι υφιστάμενοι ή υπό 

σύσταση φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμιμου 

εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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βάσει του είδους της υπο-παρέμβασης δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) 2021/2115, 

1407/2013 και του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.  

1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

1.2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων 

1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα 

1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση  

1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου  

1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

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

Κατηγορία 2: Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει 

άνω των 20.000€ και η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 

2021/2115 ή του Καν. (ΕΕ) 1407/2013.  Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην 

κατάρτιση / επιμόρφωση ομάδων του τοπικού πληθυσμού σε αντικείμενα τα οποία είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Στο πλαίσιο της 

παρούσας υπο-παρέμβασης επιλέξιμη είναι και η επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού 

σε θέματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.  

1.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα 

1.2 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα 

1.3 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα 

Κατηγορία 3: Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει 

άνω των 400.000€ ή των 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων και η ένταση 

ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές 

επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για 

πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.   

1.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) 

1.2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την 

καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση 

προσφύγων / μεταναστών 

Κατηγορία 4: Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει 

άνω των 400.000€ ή των 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων και η ένταση 
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ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές 

επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για 

πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.  

4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας  

4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών 

πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας  

Κατηγορία 5: Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων   

5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της υπο-παρέμβασης αυτής δεν μπορεί να 

ανέλθει άνω των 20.000€ και η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 75% δυνάμει του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.  

5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και 

την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει 

άνω των 400.000€  και τις 20.000€ για άυλες ενέργειες και η ένταση ενίσχυσης ορίζεται 

έως το 100% δυνάμει του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις που 

εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.  

Κατηγορία 6: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος   

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει 

άνω των 400.000€ ή των 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων και η ένταση 

ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές 

επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού και 

του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.   

6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών 

6.2 Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

των κινδύνων από φυσικές καταστροφές 

Κατηγορία 7: Δικτύωση και συνεργασία 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει 

άνω των 40.000€ για ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στην σύσταση και λειτουργεία 

του συνεργατικού σχήματος, καθώς και την προετοιμασία του σχεδίου δράσης, και η 

ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 90% για την υπο-παρέμβαση «Συνεργασία μεταξύ 

μικρών τοπικών επιχειρήσεων» και έως το 100% για τις λοιπές υπο-παρεμβάσεις, δυνάμει 

του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού και του Καν. (ΕΕ) 

1407/2013 για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Στις 

περιπτώσεις όπου το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει και μη άυλες ενέργειες / 

υποδομές αυτές μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας αλλά με 
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τους περιορισμούς και τους όρους που αφορούν στην κατηγορία που εμπίπτουν οι 

ενέργειες αυτές. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των σχημάτων συνεργασίας είναι τα 3 

μέλη.  

7.1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων  

7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/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 

Κατηγορία 8: Διατοπική και διακρατική συνεργασία 

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/ΟΤΔ με τη μορφή επιχορήγησης η ένταση της 

οποίας ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115. 

Κάθε υποψήφια ΟΤΔ έχει την υποχρέωση να υποβάλει τουλάχιστον ένα έργο 

συνεργασίας με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

8.1 Σχέδια διατοπικής συνεργασίας 

8.2 Σχέδια διακρατικής συνεργασίας 

Κατηγορία 9: Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού 

9.1 Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού 

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/ΟΤΔ με τη μορφή επιχορήγησης, το ύψος της 

υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 25% της 

συνολικής δημόσιας δαπάνης του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος. Η ένταση της 

ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών δυνάμει του Καν.(ΕΕ) 2021/2115.  

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

 


