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ΜΕΤΡΟ 19. «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   
 ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους 

 Φορείς Δημοσίου Τομέα  

 Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτεί πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν στην 

εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ 

κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού 

κόστους της δραστηριότητας.

 

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι:

 

Υποδράση  19.2.4.2   Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών

 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι Υποδράσης

 Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) και  

 Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ 

των φορέων αυτών θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία 

προκήρυξης της παρούσας (κριτήριο αποκλεισμού).

 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης

1. Κοινωνικές Υποδομές, όπως: 

 ο εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών και κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών  

 ο εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων  

 ο εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση δομών παροχής 

ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους 

 η προμήθεια καινοτόμου τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών για την εφαρμογή 

διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης 
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ΜΕΤΡΟ 19. «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους  

Φορείς Δημοσίου Τομέα   

Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτεί πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν στην 

εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ 

χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού 

κόστους της δραστηριότητας. 

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι:

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 
κών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών

ν Δυνάμει Δικαιούχοι Υποδράσης     

Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) και   

Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ), η σύσταση 

των φορέων αυτών θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία 

προκήρυξης της παρούσας (κριτήριο αποκλεισμού). 

ικτικές δράσεις χρηματοδότησης 

Κοινωνικές Υποδομές, όπως:  

εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών και κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών   

ο εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων  

ο εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση δομών παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας σε 

ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους  

η προμήθεια καινοτόμου τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών για την εφαρμογή 

διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης – επιμόρφωσης του τοπικού πληθυσμού, των 
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Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με 

παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτεί πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν στην 

εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ 

χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού 

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι: 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 
κών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών 

Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

ΝΠΙΔ), η σύσταση 

των φορέων αυτών θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία 

εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών και κέντρων 

ο εκσυγχρονισμός ή η βελτίωση Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων   

υπηρεσιών υγείας και φροντίδας σε 

η προμήθεια καινοτόμου τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών για την εφαρμογή 

επιμόρφωσης του τοπικού πληθυσμού, των 
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νέων και ειδικά ευάλωτων κο

προβλήματα). 

 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποδομές που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

 

2. Υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, όπως: 

 η κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών (π.χ. γήπεδα, κολυμβητήρια, 

σκοπευτήρια, κλειστά γυμναστήρια) 

 η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η προσαρμογή υφιστάμενων για άτομα 

με κινητικές δυσκολίες 

 η κατασκευή ή αναβάθμιση 

(εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας 

 

Προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία μικρών μόνιμων υποδομών άσκησης αθλητικών 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σε υφιστάμενα κυρίως κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, για 

τη μόνιμη δραστηριοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα αθλητισμού 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης

 Μη άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000

 Άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστ

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση αφορούν σε:

 Δαπάνες για απόκτηση γης 

 Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις 

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός  και Εξοπλισμός ΑΠΕ 

 Λοιπός Εξοπλισμός 

 Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου 

 Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας 

 Ανάπτυξη λογισμικού 

 Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών

 Αγορά μεταφορικού μέσου για τη μετακίνηση ευπαθών 

 Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου

 

Οικονομικά Στοιχεία υποδράσης

Συνολικός προϋπολογισμός : 510.000,00

Δημόσια δαπάνη : 510.000,00

 

Ποσοστό ενίσχυσης 

Ως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπο

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 

ανάλυση). 
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νέων και ειδικά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (τυφλοί, άτομα με κινητικά 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποδομές που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, όπως:  

η κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών (π.χ. γήπεδα, κολυμβητήρια, 

σκοπευτήρια, κλειστά γυμναστήρια)  

η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η προσαρμογή υφιστάμενων για άτομα 

με κινητικές δυσκολίες  

η κατασκευή ή αναβάθμιση πολύ-λειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών 

(εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας πολύ-λειτουργικού χαρακτήρα).  

Προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία μικρών μόνιμων υποδομών άσκησης αθλητικών 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σε υφιστάμενα κυρίως κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, για 

τηριοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα αθλητισμού –

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  

Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης 

Μη άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000

Άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στις 50.000€.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση αφορούν σε: 

Δαπάνες για απόκτηση γης  

Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός  και Εξοπλισμός ΑΠΕ  

Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου 

Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας 

Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών 

Αγορά μεταφορικού μέσου για τη μετακίνηση ευπαθών ομάδων 

Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου

ποδράσης 

Συνολικός προϋπολογισμός : 510.000,00€ 

Δημόσια δαπάνη : 510.000,00€ 

Ως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 
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ινωνικών ομάδων (τυφλοί, άτομα με κινητικά 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποδομές που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

η κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών (π.χ. γήπεδα, κολυμβητήρια, 

η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η προσαρμογή υφιστάμενων για άτομα 

γικών υποδομών 

Προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία μικρών μόνιμων υποδομών άσκησης αθλητικών - 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σε υφιστάμενα κυρίως κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, για 

– ψυχαγωγίας και 

Μη άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000€  

έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου  

Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου  

Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας  

Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου 

υ παράγονται έσοδα, οπότε 

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 
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Υποδράση  19.2.4.3   Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες 
και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, 

τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι Υποδράσης

α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) και 

β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ 

φορέα να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της παρούσας. 

(κριτήριο αποκλεισμού). 

 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης: 

    

1. Ανάπλαση παιδικών χαρών, πάρκων 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε οικισμούς με παιδικό και νεανικό πληθυσμό 

0-19 ετών.  

 

2. Ανάπλαση οικισμών  

Ενισχύονται έργα για την αναβάθμιση των οικισμών σε αγροτικές περιοχές με στόχο την 

ανάδειξη και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. Μπορεί  να ενισχυθεί η ανάπλαση, 

ανάδειξη συνεκτικών τμημάτων οικισμών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, καθώς και η βελτίωση

και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων με χρήση eco

    

Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάπλαση 

 συνεκτικών τμημάτων οικισμών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογο 

συνεκτικό πυρήνα   

 γειτονιών – σοκακιών, όπου έχει αναπτ

λαϊκή τέχνη, καφενεία και γενικότερα δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον τρόπο ζωής 

των κατοίκων της υπαίθρου

 

Για την επιλογή των σχετικών παρεμβάσεων 

αποκλεισμού) είναι: 

 να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 

ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού

 η προτεινόμενη παρέμβαση να περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 

ΟΤΑ  

 η προτεινόμενη παρέμβαση να αφορά σε οικισμό σ

βασικά δίκτυα (ή τμήμα αυτών να προτείνεται για χρηματοδότηση)

 να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

 

 

3. Τουριστικές πληροφορίες και υποδομές

3.1 η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης 

σημείων πληροφόρησης επισκεπτών

πληροφόρησης 
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Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες 
και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, 

τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

νάμει Δικαιούχοι Υποδράσης 

α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) και  

Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ). Η σύσταση του 

φορέα να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της παρούσας. 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης:  

Ανάπλαση παιδικών χαρών, πάρκων αναψυχής κλπ. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε οικισμούς με παιδικό και νεανικό πληθυσμό ≥ 20 ατόμων, ηλικίας 

Ενισχύονται έργα για την αναβάθμιση των οικισμών σε αγροτικές περιοχές με στόχο την 

ανάδειξη και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. Μπορεί  να ενισχυθεί η ανάπλαση, 

ανάδειξη συνεκτικών τμημάτων οικισμών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, καθώς και η βελτίωση

και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων με χρήση eco-friendly υλικών. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάπλαση - ανάδειξη:  

συνεκτικών τμημάτων οικισμών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογο 

σοκακιών, όπου έχει αναπτυχθεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με 

λαϊκή τέχνη, καφενεία και γενικότερα δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον τρόπο ζωής 

των κατοίκων της υπαίθρου 

Για την επιλογή των σχετικών παρεμβάσεων απαραίτητες προϋποθέσειςαπαραίτητες προϋποθέσειςαπαραίτητες προϋποθέσειςαπαραίτητες προϋποθέσεις

υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 

ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού 

η προτεινόμενη παρέμβαση να περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 

η προτεινόμενη παρέμβαση να αφορά σε οικισμό στον οποίο έχουν ολοκληρωθεί τα 

βασικά δίκτυα (ή τμήμα αυτών να προτείνεται για χρηματοδότηση) 

να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ). 

Τουριστικές πληροφορίες και υποδομές, όπως :  

η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης η ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησηςκαι πληροφόρησηςκαι πληροφόρησηςκαι πληροφόρησης

σημείων πληροφόρησης επισκεπτών ή η δικτύωση υφιστάμενων κέντρων τουριστικής 
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Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες  
και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών,  

τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 

α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

ΝΠΙΔ). Η σύσταση του 

φορέα να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της παρούσας. 

20 ατόμων, ηλικίας 

Ενισχύονται έργα για την αναβάθμιση των οικισμών σε αγροτικές περιοχές με στόχο την 

ανάδειξη και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. Μπορεί  να ενισχυθεί η ανάπλαση, 

ανάδειξη συνεκτικών τμημάτων οικισμών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, καθώς και η βελτίωση 

συνεκτικών τμημάτων οικισμών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογο 

υχθεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με 

λαϊκή τέχνη, καφενεία και γενικότερα δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον τρόπο ζωής 

απαραίτητες προϋποθέσειςαπαραίτητες προϋποθέσειςαπαραίτητες προϋποθέσειςαπαραίτητες προϋποθέσεις (κριτήρια 

υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 

η προτεινόμενη παρέμβαση να περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 

τον οποίο έχουν ολοκληρωθεί τα 

και πληροφόρησηςκαι πληροφόρησηςκαι πληροφόρησηςκαι πληροφόρησης επισκεπτών ή επισκεπτών ή επισκεπτών ή επισκεπτών ή 

υφιστάμενων κέντρων τουριστικής 
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Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν: 

 στους παραλιακούς τουριστικούς οικισμούς της περιοχής παρέμβασης 

 σε κομβικούς οικισμούς της περιοχής (π.χ. Τυμπάκι)

 κατά μήκος διαδρομών και 

 σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα όπως αρχαιολογικοί, φαράγγια, μουσεία κ.λπ. 

 

3.2 ενέργειες ενημέρωσης επισκεπτών

τουριστικές διαδρομές κ.α.)

 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις που συνδέονται με: 

 υποδομές συμπληρωματικές των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού (εκκλησιαστικός, ορειβατικός, σπηλαιολογικός, οινοτουρισμός, 

τουρισμός για ΑΜΕΑ κ.α.)

 την τουριστική ενημέρωση για τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, όπως 

το πρότυπο κρητικής διατροφής, τη λαϊκή τέχνη, την παράδοση, τα πανηγύρια, τον 

πολιτισμό κλπ.  

 τη χαρτογραφική και περιγραφική αποτύπωση των αγροτικών και βιομηχανικών 

κτιρίων της περιοχής, π

ενδιαφέρον (μύλοι, νερόμυλοι, φάμπρικες, πατητήρια κλπ

διαδρομής) 

 

Για τα κέντρα τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται τεκμηριωμένα 

αποκλεισμού). 

 

3.3 η δημιουργία, βελτίωση και σήμανση ορειβατικών 

3.4 ο καθαρισμός και η σήμανση φαραγγιών

3.5 η ανάδειξη τοπίων ή σημείων

κατοίκων και επισκεπτών 

3.6 η σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων, ποδηλατικών διαδρομών

 

Για τις ενέργειες 3.3 – 3.6, ειδικό βάρος δίνεται σε περιοχές Natura 2000, μνημεία της φύσης, 

καταφύγια άγριας ζωής, φυσικούς και τεχνικούς υγρότοπους, τοπία ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, φαράγγια, σπήλαια κλπ. 

  

Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης : 

 Μη άυλες πράξεις :  το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000

 Άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στις 50.000

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότησηεπιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότησηεπιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότησηεπιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση

 Δαπάνες για απόκτηση γης

 Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός και εξοπλισμός ΑΠΕ 

 Λοιπός Εξοπλισμός 

 Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας  

 Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου

 Ανάπτυξη λογισμικού 
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Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν:  

στους παραλιακούς τουριστικούς οικισμούς της περιοχής παρέμβασης 

σε κομβικούς οικισμούς της περιοχής (π.χ. Τυμπάκι) 

κατά μήκος διαδρομών και  

σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα όπως αρχαιολογικοί, φαράγγια, μουσεία κ.λπ. 

ενέργειες ενημέρωσης επισκεπτών (π.χ. ενημέρωση για τοπικά έθιμα, προϊόντα, 

κ.α.) 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις που συνδέονται με:  

υποδομές συμπληρωματικές των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού (εκκλησιαστικός, ορειβατικός, σπηλαιολογικός, οινοτουρισμός, 

τουρισμός για ΑΜΕΑ κ.α.) 

ημέρωση για τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, όπως 

το πρότυπο κρητικής διατροφής, τη λαϊκή τέχνη, την παράδοση, τα πανηγύρια, τον 

τη χαρτογραφική και περιγραφική αποτύπωση των αγροτικών και βιομηχανικών 

κτιρίων της περιοχής, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και επιστημονικό 

μύλοι, νερόμυλοι, φάμπρικες, πατητήρια κλπ.), στη λογική της ειδικής 

έντρα τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται τεκμηριωμένα η λειτουργία τους μετά την ολοκλήρωση του έργου (κριτήριο 

η δημιουργία, βελτίωση και σήμανση ορειβατικών – περιπατητικών μονοπατιών

ο καθαρισμός και η σήμανση φαραγγιών για τη διευκόλυνση της επισκεψιμότητάς τους 

η ανάδειξη τοπίων ή σημείων ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χώρων αναψυχής 

κατοίκων και επισκεπτών  

η σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων, ποδηλατικών διαδρομών κλπ.

3.6, ειδικό βάρος δίνεται σε περιοχές Natura 2000, μνημεία της φύσης, 

καταφύγια άγριας ζωής, φυσικούς και τεχνικούς υγρότοπους, τοπία ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, φαράγγια, σπήλαια κλπ.  

Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης :  

ξεις :  το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000

Άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στις 50.000€.  

επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότησηεπιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότησηεπιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότησηεπιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση ενδεικτικά αφορούν σε:  

Δαπάνες για απόκτηση γης 

Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

Μηχανολογικός Εξοπλισμός και εξοπλισμός ΑΠΕ  

Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας  

Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου
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στους παραλιακούς τουριστικούς οικισμούς της περιοχής παρέμβασης  

σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα όπως αρχαιολογικοί, φαράγγια, μουσεία κ.λπ.  

(π.χ. ενημέρωση για τοπικά έθιμα, προϊόντα, 

υποδομές συμπληρωματικές των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού (εκκλησιαστικός, ορειβατικός, σπηλαιολογικός, οινοτουρισμός, 

ημέρωση για τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, όπως 

το πρότυπο κρητικής διατροφής, τη λαϊκή τέχνη, την παράδοση, τα πανηγύρια, τον 

τη χαρτογραφική και περιγραφική αποτύπωση των αγροτικών και βιομηχανικών 

ου παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και επιστημονικό 

), στη λογική της ειδικής 

έντρα τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών, θα πρέπει να 

η λειτουργία τους μετά την ολοκλήρωση του έργου (κριτήριο 

περιπατητικών μονοπατιών 

για τη διευκόλυνση της επισκεψιμότητάς τους  

ς για τη δημιουργία χώρων αναψυχής 

. 

3.6, ειδικό βάρος δίνεται σε περιοχές Natura 2000, μνημεία της φύσης, 

καταφύγια άγριας ζωής, φυσικούς και τεχνικούς υγρότοπους, τοπία ιδιαίτερου φυσικού 

ξεις :  το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000€ 

έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας   

Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου  
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 Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών

 Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου

 

Δεν είναι επιλέξιμη η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση και η συμμετοχή 

σε εκδηλώσεις με τουριστικούς operators

    

Οικονομικά Στοιχεία υποδράσης

Συνολικός προϋπολογισμός: 500.000,00

Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00

    

Ποσοστό ενίσχυσης 

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 

ανάλυση). 

 

 

Υποδράση  19.2.4.

 

Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της 

περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις 

που δύναται να υλοποιηθούν πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / 

διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής, όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, 

η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε 

άυλου χαρακτήραάυλου χαρακτήραάυλου χαρακτήραάυλου χαρακτήρα. 

 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι υποδράσης:     

 Δικαιούχοι είναι μόνο φορείς εκτός δημόσιου μόνο φορείς εκτός δημόσιου μόνο φορείς εκτός δημόσιου μόνο φορείς εκτός δημόσιου 

ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, η σύσταση των οποίων 

θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη δημοσίευση της παρούσας 

πρόσκλησης (κριτήριο αποκλεισμού).

    

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης: 

 Η διοργάνωση καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 

τα τοπικά προϊόντα, τη λαογραφία, τις τέχνες και τον πολιτισμό της περιοχής (θέατρο, 

φωτογραφία, μουσική, γλυπτική κλπ). 

 Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 

και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την υγεία, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και 

διοργανώνονται με τη συνεργασία τοπικών φορέων (αγώνες μεταξύ νέων, διαφορετικών 

πολιτισμικών ομάδων, αγωνισμάτων κλπ

 

Προτεραιότητα θα δοθεί:  

 σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν και θα υλοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία 

τοπικών φορέων  

 σε εκδηλώσεις που θα εντάξουν στη θεματολογία τους την προστασία του περιβάλλοντος
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Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών 

Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου

η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση και η συμμετοχή 

σε εκδηλώσεις με τουριστικούς operators και η εκτύπωση υλικού προβολής.  

Οικονομικά Στοιχεία υποδράσης 

Συνολικός προϋπολογισμός: 500.000,00€ 

Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00€ 

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 

Υποδράση  19.2.4.4   Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της 

περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις 

που δύναται να υλοποιηθούν πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / 

ν στοιχείων της περιοχής, όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, 

η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε 

ποδράσης:      

μόνο φορείς εκτός δημόσιου μόνο φορείς εκτός δημόσιου μόνο φορείς εκτός δημόσιου μόνο φορείς εκτός δημόσιου τομέατομέατομέατομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ 

ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, η σύσταση των οποίων 

θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη δημοσίευση της παρούσας 

πρόσκλησης (κριτήριο αποκλεισμού). 

χρηματοδότησης:  

Η διοργάνωση καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων που σχετίζονται με 

τα τοπικά προϊόντα, τη λαογραφία, τις τέχνες και τον πολιτισμό της περιοχής (θέατρο, 

φωτογραφία, μουσική, γλυπτική κλπ).  

Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. αγώνες δρόμου, ποδοσφαίρου, mountain bike) 

και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την υγεία, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και 

διοργανώνονται με τη συνεργασία τοπικών φορέων (αγώνες μεταξύ νέων, διαφορετικών 

πολιτισμικών ομάδων, αγωνισμάτων κλπ.). 

σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν και θα υλοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία 

σε εκδηλώσεις που θα εντάξουν στη θεματολογία τους την προστασία του περιβάλλοντος
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Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου 

η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση και η συμμετοχή 

 

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της 

περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις 

που δύναται να υλοποιηθούν πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / 

ν στοιχείων της περιοχής, όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, 

η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις πράξεις πράξεις πράξεις 

(όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – 

ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, η σύσταση των οποίων 

θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη δημοσίευση της παρούσας 

εκθέσεων που σχετίζονται με 

τα τοπικά προϊόντα, τη λαογραφία, τις τέχνες και τον πολιτισμό της περιοχής (θέατρο, 

αγώνες δρόμου, ποδοσφαίρου, mountain bike) 

και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την υγεία, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και 

διοργανώνονται με τη συνεργασία τοπικών φορέων (αγώνες μεταξύ νέων, διαφορετικών 

σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν και θα υλοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία 

σε εκδηλώσεις που θα εντάξουν στη θεματολογία τους την προστασία του περιβάλλοντος 
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 σε περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται ήδη μία γνωστή

οργάνωσή της σε πιο ολοκληρωμένη βάση, το συνδυασμό της και με άλλες 

δραστηριότητες της τοπικής ζωής και οικονομίας 

 σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν υποδομές διανυκτέρευσης αγροτουρισμού ή/και 

επισκέψιμοι χώροι παραγωγής, διάθεσης 

προϊόντων. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης : Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης : Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης : Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης : 

 Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης 

 Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής  

 Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού

 Διαμόρφωση χώρων 

 Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων 

 Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων 

 Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες : 

 Οι δαπάνες για κατασκευή ιστοσελίδας, hosting, ψηφιακή διαφήμιση

media 

 Οι δαπάνες διατροφής των επισκεπτών μίας εκδήλωσης

 Η αγορά υλικών για την παρασκευή φαγητού και η προσφορά αυτού

 Η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης

 

Οικονομικά στοιχεία υποδράσης : 

Συνολικός προϋπολογισμός: 

Δημόσια Δαπάνη : 102.500,00

 

Καθεστώς / ποσοστό ενίσχυσης:   

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 

ανάλυση). 
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σε περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται ήδη μία γνωστή εκδήλωση, με στόχο την 

οργάνωσή της σε πιο ολοκληρωμένη βάση, το συνδυασμό της και με άλλες 

δραστηριότητες της τοπικής ζωής και οικονομίας  

σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν υποδομές διανυκτέρευσης αγροτουρισμού ή/και 

επισκέψιμοι χώροι παραγωγής, διάθεσης και προβολής τοπικών παραδοσιακών 

Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης : Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης : Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης : Επιλέξιμες δαπάνες υποδράσης :     

Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης 

Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής   

Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού 

Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων - προσώπων σε εκδηλώσεις  

Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων  

Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου

Οι δαπάνες για κατασκευή ιστοσελίδας, hosting, ψηφιακή διαφήμιση, παρουσία στα social 

Οι δαπάνες διατροφής των επισκεπτών μίας εκδήλωσης 

αγορά υλικών για την παρασκευή φαγητού και η προσφορά αυτού 

Η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης 

Οικονομικά στοιχεία υποδράσης :  

: 102.500,00€ 

: 102.500,00€ 

Καθεστώς / ποσοστό ενίσχυσης:    

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 
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εκδήλωση, με στόχο την 

οργάνωσή της σε πιο ολοκληρωμένη βάση, το συνδυασμό της και με άλλες 

σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν υποδομές διανυκτέρευσης αγροτουρισμού ή/και 

και προβολής τοπικών παραδοσιακών 

Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης  

Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου 

, παρουσία στα social 

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 
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Υποδράση  19.2.4.5   Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται 
με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με 
υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό

πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μου

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι υποδράσης

α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) και  

β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ 

    

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης

1. Η αποκατάσταση μνημείων αγροτικής κληρονομιάς 

2. Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μόνιμων υποδομών άσκησης πολιτιστικών

δραστηριοτήτων (π.χ. καλλιτεχνικά/πολιτιστικά/πνευματικά κέντρα ή χώροι, κέντρα 

νεολαίας, θέατρα, θερινοί κι

3. Η ενίσχυση φορέων με έντονη και πολυποίκιλη δραστηριότητα

υποδομή (προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων, μουσικών οργάνων, παραδοσιακών 

στολών κλπ). 

4. Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός βιβλιοθηκών

5. Η δημιουργία ωδείων σε 

παρατηρείται δυναμική από τον τοπικό πληθυσμό στην μουσική εκπαίδευση.

6. Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μουσείων.

7. Η παραγωγή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων 

άμεσα με τα πολιτιστικά, ιστορικά ή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

8. Η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 

κατοίκων. 

    

Επιλέξιμες δαπάνες 

Μη άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000

Άυλες πράξεις : το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στις 50.000

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση

 Δαπάνες για απόκτηση γης 

 Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις 

 Μηχανολογικός Εξοπλισ

 Λοιπός Εξοπλισμός 

 Μελέτες – έρευνες  

 Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας

 Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου

 Ανάπτυξη λογισμικού 

 Δαπάνες ενημέρωσης επισκε

 Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης

 Δημιουργία ντοκιμαντέρ
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Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται 
με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με 
υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-

πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μου

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)

ποδράσης 

α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) και   

β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) 

εικτικές δράσεις χρηματοδότησης 

Η αποκατάσταση μνημείων αγροτικής κληρονομιάς (μύλοι, γεφύρια, πύργοι, κλπ).

Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μόνιμων υποδομών άσκησης πολιτιστικών

(π.χ. καλλιτεχνικά/πολιτιστικά/πνευματικά κέντρα ή χώροι, κέντρα 

νεολαίας, θέατρα, θερινοί κινηματογράφοι).   

ενίσχυση φορέων με έντονη και πολυποίκιλη δραστηριότητα, για μικρής κλίμακας 

υποδομή (προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων, μουσικών οργάνων, παραδοσιακών 

Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός βιβλιοθηκών. 

σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται ανυπαρξία υποδομών και 

παρατηρείται δυναμική από τον τοπικό πληθυσμό στην μουσική εκπαίδευση.

Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μουσείων. 

Η παραγωγή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων 

με τα πολιτιστικά, ιστορικά ή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 

το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000€ 

το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στις 50.000€.  

επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση ενδεικτικά αφορούν σε: 

Δαπάνες για απόκτηση γης  

Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

Μηχανολογικός Εξοπλισμός και εξοπλισμός ΑΠΕ 

Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας

Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου

Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών  

Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης

Δημιουργία ντοκιμαντέρ 
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Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται 
με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με 
-οικονομικών 

πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, 

μύλοι, γεφύρια) 

α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 

ΝΠΙΔ)  

(μύλοι, γεφύρια, πύργοι, κλπ). 

Η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μόνιμων υποδομών άσκησης πολιτιστικών 

(π.χ. καλλιτεχνικά/πολιτιστικά/πνευματικά κέντρα ή χώροι, κέντρα 

, για μικρής κλίμακας 

υποδομή (προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων, μουσικών οργάνων, παραδοσιακών 

περιοχές στις οποίες εμφανίζεται ανυπαρξία υποδομών και 

παρατηρείται δυναμική από τον τοπικό πληθυσμό στην μουσική εκπαίδευση. 

Η παραγωγή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων που συνδέονται 

με τα πολιτιστικά, ιστορικά ή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής.   

Η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 

έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας 

Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου 

Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης 
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 Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής

 Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού

 Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα

 Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού 

 Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων  

 Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών και παραδοσιακών μουσικών οργάνων

 Δαπάνη αγοράς ειδικής χρήσης αυτοκινήτου

 Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλο

 

Οικονομικά στοιχεία υποδράσης 

Συνολικός προϋπολογισμός : 300.000,00

Δημόσια δαπάνη : 300.000,00

 

Καθεστώς / ποσοστό ενίσχυσης

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων 

ανάλυση). 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται 

ακολούθως: 
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Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής 

Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού 

Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα 

αγορά εκθεσιακού υλικού  

Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων  

αγορά παραδοσιακών φορεσιών και παραδοσιακών μουσικών οργάνων

Δαπάνη αγοράς ειδικής χρήσης αυτοκινήτου 

Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλο

Οικονομικά στοιχεία υποδράσης  

: 300.000,00€ 

Δημόσια δαπάνη : 300.000,00€ 

Καθεστώς / ποσοστό ενίσχυσης      

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ    

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.412.500,00σε 1.412.500,00σε 1.412.500,00σε 1.412.500,00€ και κατανέμεται κατά υποδράση
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Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων   

αγορά παραδοσιακών φορεσιών και παραδοσιακών μουσικών οργάνων 

Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου και δαπάνη υποβολής φακέλου 

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 

δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

και κατανέμεται κατά υποδράση ως 
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 Ως μέγιστος προϋπολογισμός Ως μέγιστος προϋπολογισμός Ως μέγιστος προϋπολογισμός Ως μέγιστος προϋπολογισμός 

600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00€€€€    

 Για πράξεις που αφορούν 

υπερβαίνει το ποσό των 

    

    

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 Η επιλεξιμότητα των δαπανών 

από τον δικαιούχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΟΠΣΑΑ).  

 Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, 

γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. 

 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, 

ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές

 Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, 

εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30

επαναλαμβανόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις της υποδράσης 19.2.4.4, όπου ορίζεται η 31

10-2023. 

 

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες

 κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4) 

 αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4)

 γενικές δαπάνες όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για 

συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας

 δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού 

 δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων, εφ' όσον 

πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένοι 

 δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 

 δαπάνες ασφαλιστήριου συμβολαίου κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των 

εργασιών της επένδυσης 

 Σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας

επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλι

αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, 

λοιπές δαπάνες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του 

έργου, κόστος Προμηθειών

 δαπάνες των απαραίτητων μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών. Το ύψος των 

επιλέξιμων μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών ορίζεται σε: 

- Δαπάνη υποβολής φακέλου

-Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου

επενδυτικού σχεδίου) μέχρι 

- Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

έργου ως:  

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Ως μέγιστος προϋπολογισμός Ως μέγιστος προϋπολογισμός Ως μέγιστος προϋπολογισμός Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 

Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειεςάυλες ενέργειεςάυλες ενέργειεςάυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμόςσυνολικός προϋπολογισμόςσυνολικός προϋπολογισμόςσυνολικός προϋπολογισμός

υπερβαίνει το ποσό των 50.00050.00050.00050.000€€€€ για έργα δημόσιου χαρακτήρα. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει από την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης 

από τον δικαιούχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, 

γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.  

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, 

ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.  

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, 

εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023, εκτός των περιπτώσεων που αφορού

επαναλαμβανόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις της υποδράσης 19.2.4.4, όπου ορίζεται η 31

επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4) 

μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4) 

γενικές δαπάνες όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για 

συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας 

που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού 

απάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων, εφ' όσον 

συγκεκριμένοι όροι 

απάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας  

απάνες ασφαλιστήριου συμβολαίου κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των 

εργασιών της επένδυσης  

αυτεπιστασίας: αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί 

αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, 

λοιπές δαπάνες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του 

έργου, κόστος Προμηθειών-Υπηρεσιών που προβλέπονται στην αυτεπιστασία

απάνες των απαραίτητων μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών. Το ύψος των 

επιλέξιμων μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών ορίζεται σε:    

Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτησης Στήριξης) μέχρι 1.000€  

ξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της διοίκησης του 

επενδυτικού σχεδίου) μέχρι 3.000€.  

Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 
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των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 

συνολικός προϋπολογισμόςσυνολικός προϋπολογισμόςσυνολικός προϋπολογισμόςσυνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να 

από την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης 

από τον δικαιούχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, 

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, 

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, 

εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, 

2023, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν σε 

επαναλαμβανόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις της υποδράσης 19.2.4.4, όπου ορίζεται η 31-

αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών: 

κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4)  

μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού 

γενικές δαπάνες όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για 

συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 

που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού  

απάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων, εφ' όσον 

απάνες ασφαλιστήριου συμβολαίου κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των 

: αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των 

σης, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί 

αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, 

λοιπές δαπάνες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του 

αι στην αυτεπιστασία 

απάνες των απαραίτητων μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών. Το ύψος των 

    

 

(παρακολούθηση της διοίκησης του 

Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 
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 Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας (μελέτη 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την 

κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον 

περιβάλλοντα χώρο.  

 Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, 

μουσειολογικές κλπ) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000

 Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για 

εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ μέχρι το ποσό των 1.000

 Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι του ποσού 

των 2.500€ 

    

Για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου, η δαπάνη 

εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που ο 

φορέας, δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εκ

της. 

    

Μη επιλέξιμες δαπάνες πρόσκλησης

 Δαπάνες μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από 

την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 

 Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων 

επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία του έργου και εργασίες συντήρησης 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (ενδεικτικά: 

προσωρινό  υπόστεγο  για την φύλαξη υλικών). 

 Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη,

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

 Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα (εξαιρείται η υποχρεωτική 

ασφάλιση), κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες αναλωσίμων υλικών. 

 Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος 

 Η αγορά μεταφορικών μέσων εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων, που 

αφορούν σε οχήματα ειδικής χρήσης

αναπηρικού αμαξιδίου, όχημα βιβλιοθήκη, πυροσβεστικό όχημα).

 Οι λειτουργικές δαπάνες

 Η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της 

επένδυσης. 

 Ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 

νομοθεσίας.  

 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, 

μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον 

ο εξοπλισμός που  αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί. 

 Δαπάνες των υποβαλλόμε

επενδυτικό πρόγραμμα. 

 Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα 

υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα.

 Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης της  αίτησης στήριξης. 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας (μελέτη – επίβλεψη) μέχρι ποσοστού 10% 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την 

κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον 

περιβάλλοντα χώρο.   

Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, 

υσειολογικές κλπ) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000€. 

Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για 

εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ μέχρι το ποσό των 1.000€  

Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι του ποσού 

Για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου, η δαπάνη 

εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που ο 

φορέας, δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εκ

επιλέξιμες δαπάνες πρόσκλησης 

Δαπάνες μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από 

την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.  

Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων 

ου ανακύπτουν από τη λειτουργία του έργου και εργασίες συντήρησης 

μηχανολογικού εξοπλισμού.  

Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (ενδεικτικά: 

προσωρινό  υπόστεγο  για την φύλαξη υλικών).  

Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 

Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα (εξαιρείται η υποχρεωτική 

ασφάλιση), κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες αναλωσίμων υλικών.  

Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.  

Η αγορά μεταφορικών μέσων εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων, που 

αφορούν σε οχήματα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού (ενδεικτικά: όχημα με πρόσβαση 

αναπηρικού αμαξιδίου, όχημα βιβλιοθήκη, πυροσβεστικό όχημα). 

Οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών. 

Η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της 

Ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 

Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, 

μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον 

ο εξοπλισμός που  αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.  

Δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο 

 

Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα 

υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα. 

Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την διαδικασία 

λόγησης της  αίτησης στήριξης.  
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ψη) μέχρι ποσοστού 10% 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την 

κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον 

Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, 

Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για 

Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι του ποσού 

Για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου, η δαπάνη 

εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που ο 

φορέας, δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εκπόνησή 

Δαπάνες μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από 

Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων 

ου ανακύπτουν από τη λειτουργία του έργου και εργασίες συντήρησης 

Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (ενδεικτικά: 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 

Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα (εξαιρείται η υποχρεωτική 

Η αγορά μεταφορικών μέσων εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων, που 

ειδικού σκοπού (ενδεικτικά: όχημα με πρόσβαση 

Η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της 

Ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 

Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, 

μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον 

νων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο 

Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα 

Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την διαδικασία 



 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

 Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές 

στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.

 Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ     
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικάυποβάλλεται ηλεκτρονικάυποβάλλεται ηλεκτρονικάυποβάλλεται ηλεκτρονικά

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 

ηλεκτρονική υποβολή. Τα στελέχη του 

κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

 

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)

 

Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης κα

υποβάλλονται στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Χριστοδουλάκη & Γ. Ε. Σαραντουλάκη, Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ  70200

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Σάββατο, Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Σάββατο, Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Σάββατο, Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Σάββατο, 

    

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019

    

Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης στο ΟΠΣΑΑ, Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης στο ΟΠΣΑΑ, Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης στο ΟΠΣΑΑ, Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης στο ΟΠΣΑΑ, 

αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ: 

Παρασκευή, 14/06/214/06/214/06/214/06/2019 και ώρα 16:00.019 και ώρα 16:00.019 και ώρα 16:00.019 και ώρα 16:00.

    

Η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθαΗ ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθαΗ ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθαΗ ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα

 Αίτηση Στήριξης 

 Στοιχεία του αιτούντος 

 Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της αίτησης στήριξης

 Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014

 Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης 

 Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 

  Άδειες και εγκρίσεις 

 Εγκριτικές αποφάσεις μελετών 

 Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη  μετακίνησης ή 

μεταφοράς τους (στις περιπτώσεις ανάπλασης οικισμών)

 Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται

 Λίστα Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού 

(Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού) 

 Τεχνική Επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις

 

Στην ΟΤΔ υποβάλλονται ταχυδρομικάυποβάλλονται ταχυδρομικάυποβάλλονται ταχυδρομικάυποβάλλονται ταχυδρομικά

1. Η ηλεκτρονική αίτηση Στήριξης (όπως εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ). 

2. Η αίτηση στήριξης  

3. Όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές 

στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου. 

Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

ων της κοινωνικής ασφάλισης. 

υποβάλλεται ηλεκτρονικάυποβάλλεται ηλεκτρονικάυποβάλλεται ηλεκτρονικάυποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 

α στελέχη του δυνητικού δικαιούχου πρέπει να διαθέτουν ατομικό 

κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. 

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 

).  

υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα αυτής 

ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση Ι. 

Χριστοδουλάκη & Γ. Ε. Σαραντουλάκη, Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ  70200 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Σάββατο, Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Σάββατο, Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Σάββατο, Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Σάββατο, 23/03/201923/03/201923/03/201923/03/2019

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019

Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης στο ΟΠΣΑΑ, Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης στο ΟΠΣΑΑ, Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης στο ΟΠΣΑΑ, Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης στο ΟΠΣΑΑ, της υπογεγραμμένης 

αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ: 

019 και ώρα 16:00.019 και ώρα 16:00.019 και ώρα 16:00.019 και ώρα 16:00.    

Η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθαΗ ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθαΗ ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθαΗ ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα    σε μορφή σε μορφή σε μορφή σε μορφή pdfpdfpdfpdf::::

 

Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της αίτησης στήριξης 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-2020) 

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης  

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου  

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών  

Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη  μετακίνησης ή 

τους (στις περιπτώσεις ανάπλασης οικισμών) 

Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται 

Λίστα Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού 

(Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού) 

.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις

υποβάλλονται ταχυδρομικάυποβάλλονται ταχυδρομικάυποβάλλονται ταχυδρομικάυποβάλλονται ταχυδρομικά :  

Η ηλεκτρονική αίτηση Στήριξης (όπως εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ).  

 

Όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  
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Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές 

Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 

να διαθέτουν ατομικό 

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 

ι όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα αυτής 

στη διεύθυνση Ι. 

23/03/201923/03/201923/03/201923/03/2019    

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Παρασκευή, 07/06/2019    

της υπογεγραμμένης 

αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ: 

::::    

2020)  

Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη  μετακίνησης ή 

Λίστα Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού 

(Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού)  

.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις 

 



 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

4. CD που θα περιλαμβάνει το παράρτημα της αίτησης στήριξης σε μορφή word και τον 

αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου σε μορφή xls (αφορά και τα δημόσια έργα)

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ     
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 

των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι: 

τηλέφωνο: 28920 40000 (Τυμπάκι) e

τηλέφωνο: 2810753300 email: 

 

Πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014

πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014

επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κα

υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου 

(Σύνδεσμος: CLLD / LEADER Με
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Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

CD που θα περιλαμβάνει το παράρτημα της αίτησης στήριξης σε μορφή word και τον 

αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου σε μορφή xls (αφορά και τα δημόσια έργα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ      
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 

των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι: Παπανικολάου ΒάσωΠαπανικολάου ΒάσωΠαπανικολάου ΒάσωΠαπανικολάου Βάσω

τηλέφωνο: 28920 40000 (Τυμπάκι) email: mesara@anher.gr  και Ζαχαράκης ΓιάννηςΖαχαράκης ΓιάννηςΖαχαράκης ΓιάννηςΖαχαράκης Γιάννης

mail: info@anher.gr.  

ληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό 

πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες 

επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την 

υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου 

(Σύνδεσμος: CLLD / LEADER Μεσαράς Ν. Ηρακλείου) 
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CD που θα περιλαμβάνει το παράρτημα της αίτησης στήριξης σε μορφή word και τον 

αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου σε μορφή xls (αφορά και τα δημόσια έργα) 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 

Παπανικολάου ΒάσωΠαπανικολάου ΒάσωΠαπανικολάου ΒάσωΠαπανικολάου Βάσω, 

Ζαχαράκης ΓιάννηςΖαχαράκης ΓιάννηςΖαχαράκης ΓιάννηςΖαχαράκης Γιάννης (Αρχάνες), 

2020, το θεσμικό 

2020, τους κανόνες 

θώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την 

υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr  


