
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αιόλου 94, Αθήνα 10559 

τηλ. 210.3603378 | φαξ. 210.3603379 
www.allaboutbusiness.gr | info@allaboutbusiness.gr 

1 

1η Πρόσκληση πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD LEADER 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

Η ΔΡΑΣΗ 
 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της 

στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από 

ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. 

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Δυνητικοί Δικαιούχοι δύναται να είναι: 

α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 

β. το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ 

του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που 

εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι.  

γ. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού 

της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική 

άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 
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ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ Με την παρούσα πρόσκληση προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπό-δράσεις με τα 

αντίστοιχα ενδεικτικά ποσά Δημόσιας Δαπάνης: 

Κωδικός: 19.2.1.1 

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

Δημόσια Δαπάνη: 90.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% 

Κωδικός: 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.  

Δημόσια Δαπάνη: 200.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% 

Κωδικός: 19.2.2.3  

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

Δημόσια Δαπάνη: 610.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% 

Κωδικός: 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  

Δημόσια Δαπάνη: 200.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% 

Κωδικός: 19.2.2.5  

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
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στρατηγικής.  

Δημόσια Δαπάνη: 200.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% 

Κωδικός: 19.2.3.1  

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

Δημόσια Δαπάνη: 850.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% 

Κωδικός: 19.2.3.3  

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

Δημόσια Δαπάνη: 1.500.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% (Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που 

λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών), 55% (Μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις) 

Κωδικός: 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 των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Δημόσια Δαπάνη: 200.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% (Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που 

λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών), 55% (Μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις) 

Κωδικός: 19.2.3.5  

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 
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Δημόσια Δαπάνη: 480.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% (Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που 

λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών), 55% (Μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις) 

Κωδικός: 19.2.7.3  

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 

Δημόσια Δαπάνη: 150.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% 

Κωδικός: 19.2.7.7  

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 

για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και 

τοπικών αγορών 

Δημόσια Δαπάνη: 50.000,00 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Η επιδότηση κυμαίνεται από 50 ως και 100%. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου 

ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε 

υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με 

προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ένταξη μιας πράξης, αποτελεί η διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική 

υποβολή της αιτήσεως με εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν 

1407/2013 (υπό – δράσεις: 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4 και 19.2.2.5) η 

επιλεξιμότητα των οποίων ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του Τοπικού 

Προγράμματος (21/12/2016). 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ 
Ολοκληρώθηκε ο Α΄κύκλος υποβολών. 

Αναμένεται ο Β' κύκλος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις 

κατηγορίες Υπό-δράσεων, δύναται να είναι:  

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου

2. Αγορά εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων

4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων

7. Γενικές δαπάνες όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων.

8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

9. Δαπάνες προβολής

10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των

εργασιών της επένδυσης 

12. Αμοιβές προσωπικού


