
ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

«Αναδιατάςςοντασ το τοπικό αγροδιατροφικό ςύςτημα»
«Trikala: Terra Agraria”



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 Η περιοχή παρζμβαςησ του τοπικοφ προγράμματοσ CCLD/LEADER
περιλαμβάνει ορεινζσ, πεδινζσ (δυναμικζσ) αλλά και μειονεκτικζσ
Τοπικζσ και Δημοτικζσ Κοινότητεσ, ςφμφωνα με την Οδηγία
75/268/ΕΟΚ.

 Η περιοχή παρζμβαςησ περιλαμβάνει το ςύνολο των τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων τησ ΠΕ Σρικάλων, εκτόσ τησ Δημοτικήσ
Ενότητασ Τρικάλων, αςτικό κζντρο τησ πόλησ του Δήμου Τρικκαίων και
πρωτεφουςασ τησ ΠΕ Τρικάλων).

 Περιοχή παρζμβαςησ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ

«Αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ»

Κεληξηθφο Θεκαηηθφο Άμνλαο ηεο 

ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 2014-2020

«Αναδιάηαξη ηος ηοπικού αγποδιαηποθικού μονηέλος και αξιοποίηζη ηων ζςνεπγειών και ηων

αλληλοζςνδέζεων πος επιθέπει μεηαξύ ηων ηπιών ηομέων οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ για ηην

πποώθηζη ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ και δηακφξθσζεο θαη αλάδεημεο ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο

ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο»



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 1

(ΘΣ1):

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.

Θεκαηηθφο ζηφρνο 2

(ΘΣ2):

Γηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ

Θεκαηηθφο ζηφρνο 3

(ΘΣ3):

Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο

Θεκαηηθφο ζηφρνο 4

(ΘΣ4):

Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο πλεξγαζίαο, ηεο Γηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο

ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ.

Θεκαηηθφο ζηφρνο 5

(ΘΣ5):

Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ

πξντφληνο

Θεκαηηθφο ζηφρνο 6

(ΘΣ6):

Γηαηήξεζε - βειηίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο

Θεκαηηθφο ζηφρνο 7

(ΘΣ7):
Η ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ

Θεκαηηθφο ζηφρνο 8

(ΘΣ8):

Η βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ

Θεκαηηθφο ζηφρνο 9

(ΘΣ9):

Δλίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή

 Θεκαηηθνί Σηφρνη



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σηξαηεγηθφο ζηφρνο 1

(ΣΣ1):

Αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη βειηίσζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.

Σηξαηεγηθφο Σηφρνο 2 

(ΣΣ2):

Πνηνηηθή βειηίσζε αλαβάζκηζε θαη ζεκαηηθή δηεχξπλζε ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ

πξντφληνο.

Σηξαηεγηθφο Σηφρνο 3 

(ΣΣ3):

Αλάδεημε ηεο θπζηθήο & πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ρξήζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο

σο «πφξν» γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο «ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο,

Σηξαηεγηθφο Σηφρνο 4 

(ΣΣ4):

Βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ κέζσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη αλάδεημε «ηνπηθψλ πφξσλ»

απφ ηνπο νπνίνπο ζα πξνέιζνπλ ηδηφηππα πξντφληα (αγαζά θαη ππεξεζίεο) κε πξνψζεζε

ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο εηζαγσγήο ηεο ηερλνινγηθήο & νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο.

Σηξαηεγηθφο Σηφρνο 5 

(ΣΣ5):

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ

δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο κε παξάιιειε

θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.

Σηξαηεγηθφο Σηφρνο 6 

(ΣΣ6):

Τπνζηήξημε ηεο «ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» θαη ελδπλάκσζεο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο

«ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ» θαζψο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ «ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο».

 Σηξαηεγηθνί Σηφρνη



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Δηδηθφο Σηφρνο 1 (ΔΣ1): Αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηππνπνίεζεο & κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη βειηίσζε ηεο

παξαγσγηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ.

Δηδηθφο Σηφρνο 2 (ΔΣ2): Βειηίσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο.

Δηδηθφο Σηφρνο 3 (ΔΣ3): Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο επψλπκσλ, βηνινγηθψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.

Δηδηθφο Σηφρνο 4 (ΔΣ4): Μεηαθνξά γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ

ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο

Δηδηθφο Σηφρνο 5 (ΔΣ5): Η πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο πλεξγαζίαο, ηεο Γηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο

ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ

Δηδηθφο Σηφρνο 6 (ΔΣ6): Βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππαξρνπζψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ θαη

εκπινπηηζκφο ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο,

Δηδηθφο Σηφρνο 7 (ΔΣ7): Αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθνγελψλ πηέζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ παξάιιεια κε ηελ αλάδεημε θαη

ήπηα αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο.

Δηδηθφο Σηφρνο 8 (ΔΣ8): Η ππνζηήξημε ηεο «ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» κε πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη

νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο.

Δηδηθφο Σηφρνο9 (ΔΣ9): Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζπκβάιινληαο

παξάιιεια ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο

 Δηδηθνί Σηφρνη



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο

Σίηινο ππνδξάζεο Μεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο ζην γεσξγηθφ θαη ην δαζηθφ ηνκέα

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.1.1

Πεξηγξαθή Γξάζεο

Γηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο ζηνλ ηνκέα γεσξγίαο, δαζνπνλίαο, αξσκαηηθψλ θαη

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.

Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη ε επηκφξθσζε ζε κέιε Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ, ζε γεσξγνθηελνηξφθνπο θαη εξγαδφκελνπο

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζέκαηα:

• Οξζήο θαη λφκηκεο πξαθηηθήο ησλ εηζαγσγψλ μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ.

• Δλεκέξσζεο θαη επίδεημεο παθέησλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 995/2010.

• Πξνψζεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη βειηησκέλσλ ηερληθψλ.

• Αζθαιέζηεξεο εξγαζία, κεγαιχηεξεο εξγνλνκίαο θαη βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο ζην δάζνο.

• Δπηκνξθψζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηππνπνίεζε ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ.

• Δπηκνξθψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θπηψλ, ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, ηηο απνδφζεηο θιπ Δπηδεηθηηθνχ Αγξνχ,

αξσκαηηθψλ θπηψλ & Βνηάλσλ.

• Δπηκνξθψζεσλ ζε καγείξνπο θαη ζεξβηηφξνπο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο θαη ηελ

πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ.

• Δπηκνξθψζεσλ ζε γεσξγνθηελνηξφθνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε θαη ηππνπνίεζε αξσκαηηθψλ

θπηψλ.

 Έληαζε ελίζρπζεο έσο 100%, γηα επελδχζεηο κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 20.000€.

 Έληαζε ελίζρπζεο 60% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη επελδχζεηο κε χςνο επέλδπζεο άλσ ησλ 20.000€

 Έληαζε ελίζρπζεο 70% γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη επελδχζεηο κε χςνο επέλδπζεο άλσ ησλ

20.000€

Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.2



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο

Σίηινο ππνδξάζεο Μεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο ζε ΜΜΔ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.1.2

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Μεηαθνξά γλψζεσλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα - κεηαπνίεζεο αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη

δαζνθνκηθήο παξαγσγήο.

Αθνξά παξαγσγνχο αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη παξαγσγνχο δαζνθνκηθψλ

πξντφλησλ ζε ζέκαηα:

• Αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο κε επίδεημε θαη ζπκκεηνρή ζε λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο πξντφλησλ γηα ηε

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε επίζθεςε ζε

κνλάδεο κεηαπνίεζεο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη θαιέο πξαθηηθέο.

• Δλεκέξσζεο ζε λέεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο κε πηνζέηεζε λέσλ ηερληθψλ θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ

δαζηθψλ πξντφλησλ.

• Δηζαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη έξεπλαο ζηε δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο θαη παξαγσγήο αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ

 Έληαζε ελίζρπζεο έσο 100%, γηα επελδχζεηο κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 20.000€.

 Έληαζε ελίζρπζεο 60% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη επελδχζεηο κε χςνο επέλδπζεο άλσ ησλ 20.000€

 Έληαζε ελίζρπζεο 70% γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη επελδχζεηο κε χςνο επέλδπζεο άλσ ησλ

20.000€



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή 

δηθαηνχρνπο

Σίηινο ππνδξάζεο
Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 

γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.2.1

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η ππνδξάζε αθνξά ζηελ επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ παξαθάησ ηνκέσλ:

• Κξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα (φπσο ζθαγεία βννεηδψλ, πηελνζθαγεία, ρνηξηλψλ, αηγνπξνβάησλ, παξαγσγή θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη

πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, αιιαληηθψλ, κνλάδεο δεκηνπξγίαο δσηθψλ ππνπξντφλησλ)

• Γάια (φπσο επεμεξγαζία γάιαθηνο, παξαγσγή πξντφλησλ γάιαθηνο, ηπξί, γηανχξηη)

• Απγά (φπσο ηππνπνίεζε ζπζθεπαζία απγψλ, παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ)

• Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη – εξνηξνθία - ζαιηγθάξηα)

• Εσνηξνθέο (φπσο παξαγσγή κηγκάησλ δσνηξνθψλ γηα νηθφζηηα θαη γνπλνθφξα δψα)

• Γεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, μήξαλζε δεκεηξηαθψλ)

• Διαηνχρα Πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ)

• Οίλνο

• Οπσξνθεπεπηηθά

• Άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αλζέσλ)

• Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά

• Σπφξνη & Πνιιαπιαζηαζηηθφ Υιηθφ

• Ξχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο)

• Όζπξηα

• Αθξφδξπα (μεξνί θαξπνί, θαξχδηα, ακχγδαια, θπζηίθηα θιπ)

 Έληαζε ελίζρπζεο 65%, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) θαη κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 

200.000,00€



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο
Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 

κε γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.2.2

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η ππνδξάζε αθνξά ζηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ  κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο πνπ νδεγνχλ ζε κε γεσξγηθφ πξντφλ ησλ 

παξαθάησ ηνκέσλ :

• Δπεμεξγαζία θαπλνχ γηα παξαγσγή πνχξσλ ή ζηγαξίινο

• Επζνπνηία 

• Δπεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο (γχξε, πξφπνιε, βαζηιηθφο πνιηφο) 

• Μνλάδεο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ 

• Μνλάδεο ππξελειαηνπξγείσλ

• Μνλάδεο παξαγσγήο απνζηαγκάησλ απφ νπσξνθεπεπηηθά ή ακπεινντληθήο πξνέιεπζεο 

• Μνλάδεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο θαη δηαηξνθήο, 

• Μνλάδεο παξαγσγήο εκπνξίαο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ζξέςεο θπηψλ 

• Μνλάδεο παξαγσγήο ππηηάο θαη ζπκππθλσκάησλ απηήο. 

• Αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ 

• Βακβάθη θαη ινηπέο θισζηηθέο ίλεο

 Έληαζε ελίζρπζεο 65%, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) θαη κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 

200.000,00€

 Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή 

δηθαηνχρνπο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο
Δλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ 

ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.2.6

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η ππνδξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ νηθνηερληθήο παξαγσγήο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ παξαθάησ ηνκέσλ:

• θπηηθά πξντφληα (πρ γιπθά θνπηαιηνχ, δπκαξηθά, αξσκαηηθά ιάδηα),

• πξντφληα κε βάζε ην κέιη

• γαιαθηνθνκηθά

 Ο οικοηέσνηρ ππέπει να είναι καηά κύπιο επάγγελμα αγπόηηρ και να παπάγει ο ίδιορ ηο κύπιο ζςζηαηικό ηος οικοηεσνικού πποϊόνηορ.

Η ππνδξάζε αθνξά επίζεο ζηελ ίδξπζε Πνιπιεηηνπξγηθψλ Αγξνθηήκαησλ, πνπ ζπλδένπλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ

παξνρή ππεξεζηψλ.

 Δικαίωμα δημιοςπγίαρ έσοςν :

α) οι εγγεγπαμμένοι ζηο Μηηπώο Αγποηών και Αγποηικών Εκμεηαλλεύζεων (ΜΑΑΕ),

β) ζςμππάξειρ θςζικών ή/και νομικών πποζώπων εγγεγπαμμένων ζηο ΜΑΕΕ και

γ) ζςμππάξειρ θςζικών ή/και νομικών πποζώπων εγγεγπαμμένων ζηο ΜΑΕΕ με άλλα θςζικά ή/και νομικά ππόζωπα, με ηην πποϋπόθεζη όηι

ο/οι εγγεγπαμμένορ/ οι ζηο ΜΑΑΕ μεηέσει/-οςν με ποζοζηό ηοςλάσιζηον 50% ζηη ζύμππαξη.

 Σε κάθε πολςλειηοςπγικό αγπόκηημα επιηπέπεηαι η λειηοςπγία και εκμεηάλλεςζη αγποηοςπιζηικήρ μονάδαρ έωρ 10 δωμαηίων μέγιζηηρ

δςναμικόηηηαρ 40 κλινών, ζύμθωνα με ηα ιζσύονηα κάθε θοπά νομικά και θεζμικά πλαίζια.

 Έληαζε ελίζρπζεο 65%, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) θαη κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 

200.000,00€

 Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή 

δηθαηνχρνπο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο

Σίηινο ππνδξάζεο
Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα γεσξγηθφ 

πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.1

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η ππνδξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ παξαθάησ ηνκέσλ:

• Κξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα (φπσο ζθαγεία βννεηδψλ, πηελνζθαγεία, ρνηξηλψλ, αηγνπξνβάησλ, παξαγσγή θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη

πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, αιιαληηθψλ, κνλάδεο δεκηνπξγίαο δσηθψλ ππνπξντφλησλ)

• Γάια (φπσο επεμεξγαζία γάιαθηνο, παξαγσγή πξντφλησλ γάιαθηνο, ηπξί, γηανχξηη)

• Απγά (φπσο ηππνπνίεζε ζπζθεπαζία απγψλ, παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ)

• Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη – εξνηξνθία - ζαιηγθάξηα)

• Εσνηξνθέο (φπσο παξαγσγή κηγκάησλ δσνηξνθψλ γηα νηθφζηηα θαη γνπλνθφξα δψα)

• Γεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, μήξαλζε δεκεηξηαθψλ)

• Διαηνχρα Πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ)

• Οίλνο

• Οπσξνθεπεπηηθά

• Άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αλζέσλ)

• Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά

• Σπφξνη & Πνιιαπιαζηαζηηθφ Υιηθφ

• Ξχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο)

• Όζπξηα Αθξφδξπα (μεξνί θαξπνί, θαξχδηα, ακχγδαια, θπζηίθηα θιπ)

 Έληαζε ελίζρπζεο 50%, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 702/2014 (γεληθφο απαιιαθηηθφο) θαη κε αλψηαην χςνο 

επέλδπζεο ηηο 600.000,00€



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο
Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ 

πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.2

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο πνπ νδεγνχλ ζε κε γεσξγηθφ

πξντφλ ησλ παξαθάησ ηνκέσλ:

• Δπεμεξγαζία θαπλνχ γηα παξαγσγή πνχξσλ ή ζηγαξίινο

• Επζνπνηία 

• Δπεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο (γχξε, πξφπνιε, βαζηιηθφο πνιηφο) 

• Μνλάδεο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ 

• Μνλάδεο ππξελειαηνπξγείσλ

• Μνλάδεο παξαγσγήο απνζηαγκάησλ απφ νπσξνθεπεπηηθά ή ακπεινντληθήο πξνέιεπζεο 

• Μνλάδεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο θαη δηαηξνθήο, 

• Μνλάδεο παξαγσγήο εκπνξίαο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ζξέςεο θπηψλ 

• Μνλάδεο παξαγσγήο ππηηάο θαη ζπκππθλσκάησλ απηήο. 

• Αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ 

• Βακβάθη θαη ινηπέο θισζηηθέο ίλεο 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηελ ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ γηα παξαγσγή εκπνξηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ

πξντφλησλ, θαη εηδηθφηεξα ζε παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ απφ αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ζηελ πεξηνρή

 Έληαζε ελίζρπζεο 50%, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 702/2014 (γεληθφο απαιιαθηηθφο) θαη κε αλψηαην χςνο 

επέλδπζεο ηηο 600.000,00€

 Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο
Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.3

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η ππνδξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, ελαιιαθηηθψλ

κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.

Δηδηθά ε ππνδξάζε αθνξά ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:

• Δλίζρπζε ηεο ίδξπζεο, επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ θαηαιπκάησλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΔΚ

2885/02-12-2016) «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ θαη θαηεγνξηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» ησλ Τπνπξγψλ

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά.

• ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο (π.ρ εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, παξαδνζηαθά θαθελεία)

• ίδξπζε, επέθηαζε, ή εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, δειαδή επηρεηξήζεηο

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (π.ρ. πνδειαζία, ηππαζία, νξεηβαζία, αλαξξίρεζε, θαλφ – θαγηάθ, θ.α.), εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ

(θπζηνιαηξηθφο, ζεξαπεπηηθφο, γαζηξνλνκηθφο, νηλνηνπξηζκφοθ.α.), λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, δηάζρηζε

βνπλψλ, θ.α.)

 Έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 45% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ

επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε αλψηαην

χςνο επέλδπζεο ηηο 600.000,00€

 Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο
Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε 

κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.4

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (θαη απηναπαζρφιεζεο) θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ.

Δηδηθά, αθνξά ηα εμήο:

1. Τελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ Μηθξφ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (βηνηερληθέο κνλάδεο-εξγαζηήξηα) ζε δηάθνξνχο ηνκείο

δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθνί είλαη νη ηνκείο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο κε γεσξγηθψλ πξντφλησλ φπσο επεμεξγαζίαο μχινπ, θαηαζθεπήο

επίπισλ, ζηδήξνπ-αινπκηλίνπ, ρξσκάησλ-βεξληθηψλ, αξηνπαξαζθεπαζκάησλ, θεξακηθψλ πξντφλησλ, ρεηξνπνίεησλ

θνζκεκάησλ, επεμεξγαζία δέξκαηνο θιπ

2. Τελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Υπεξεζηψλ ζε δηάθνξνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθνί είλαη

νη ηνκείο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θαηαζηεκάησλ αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, παξαδνζηαθψλ παληνπσιείσλ,

επηρεηξήζεηο ππνζηήξημεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θιπ

 Έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 45% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ

επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε αλψηαην

χςνο επέλδπζεο ηηο 600.000,00€

 Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ

(παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο

ζηξαηεγηθήο.

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.5

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη ε παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ θαηνίθνπο νξεηλψλ θαη

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ λα αλαπηχμνπλ πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ

θαη λένπο θαηνίθνπο θαη λα ηνλψζνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.

Η ππνδξάζε αθνξά ηελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ:

• ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο

• Υψξσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

• ρψξσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκςχρσζεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο

• δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο

 Έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 45% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ

επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε αλψηαην

χςνο επέλδπζεο ηηο 600.000,00€

 Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο
ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ,

θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (πρ. παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ιπ.)

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.4.2

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Οη παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ππνδνκψλ, αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ θαη ζπλαθψλ

δξαζηεξηνηήησλ θαη βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.

πγθεθξηκέλα εληζρχνληαη παξεκβάζεηο φπσο:

• ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο πάξθνπ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

• ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο παηδηθψλ ζηαζκψλ

• ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ

• ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θιπ

 Έληαζε ελίζρπζεο 100% φηαλ ε πξάμε δελ επηθέξεη θέξδνο ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ε αληίζεηε

πεξίπησζε γίλεηαη εμέηαζε πνζνχ ελίζρπζεο (επηιέμηκσλ δαπαλψλ) θαη θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 Καλ.

(ΔΔ) 651/2014.

 Μέγηζην χςνο επέλδπζεο ην πνζφ ησλ 600.000,00€.

 Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην

πνζφ ησλ 50.000 € γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα

 Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο

ηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρψξσλ

εληφο νηθηζκψλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. ζεκάλζεηο,

θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πξνβνιή πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.ιπ.)

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.4.3

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η δξάζε αθνξά ζηε δηακφξθσζε θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (δηακνξθψζεηο – πιαθνζηξψζεηο πιαηεηψλ θηι) θαη ηελ

δεκηνπξγία ρψξσλ αλαςπρήο

Αλαιπηηθφηεξα εληζρχνληαη νη εμήο παξεκβάζεηο :

• Αλάπιαζε, βειηίσζε θαη εμσξατζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (θπξίσο ησλ θεληξηθψλ πιαηεηψλ)

• Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη πιεξνθφξεζεο

• Πξνβνιή - πξνψζεζε πεξηνρψλ

• Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο

• Πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο

• Υπνδνκέο αλαςπρήο

• Τνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο

• Τνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο

 Έληαζε ελίζρπζεο 100% φηαλ ε πξάμε δελ επηθέξεη θέξδνο ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ε αληίζεηε πεξίπησζε

γίλεηαη εμέηαζε πνζνχ ελίζρπζεο (επηιέμηκσλ δαπαλψλ) θαη θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 Καλ. (ΔΔ) 651/2014.

 Τν πνζνζηφ ελίζρπζεο δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο αλέξρεηαη ζην 80%.

 Μέγηζην χςνο επέλδπζεο ην πνζφ ησλ 600.000,00€.

 Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000 €

γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα

 Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.4.4

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

ηελ παξνχζα ππνδξάζε εληζρχνληαη πξάμεηο αλαβίσζεο ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζήο ηεο ππαίζξνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ

αγξνδηαηξνθηθή θαη γαζηξνλνκηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο απφ θνξείο.

ην πιαίζην ηεο δξάζεο εληζρχνληαη:

 Παξαδνζηαθά παλεγχξηα ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ

 Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο

 Φεζηηβάι

 Δθζέζεηο

 Πνιηηηζηηθέο ζπλαληήζεηο

 Παξνπζηάζεηο πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο

 Έληαζε ελίζρπζεο 100% φηαλ ε πξάμε δελ επηθέξεη θέξδνο ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ε αληίζεηε

πεξίπησζε ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 80% ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 Καλ. (ΔΔ) 651/2014.

 Μέγηζην χςνο επέλδπζεο ην πνζφ ησλ 600.000,00€.

 Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ

50.000 € γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη ηηο 100.000 € γηα έξγα ηδησηηθνχ ραξαθηήξα

 Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο

ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη

αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή

θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο

επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ –κχινη, γεθχξηα θ.ιπ.)

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.4.5

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η ππνδξάζε ππνζηεξίδεη ηελ ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ κέζα

απφ επελδχζεηο, κειέηεο θαη ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο θαη λα αλαδσνγνλήζεη ηηο πεξηνρέο απηέο.

Δληζρχεηαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ, φπσο:

• ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ππνδνκψλ,  γηα ηελ αμηνπνίεζε θηηξίσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ρψξνπο πξνβνιήο ηεο 

ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο κε ραξαθηεξηζηηθά ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο, δηαδξαζηηθήο ηερλνινγίαο, 3D, 

ςεθηαθή ηερλνινγία θ.ι.π.

• απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ, φπσο γεθχξηα, βξχζεο, θ.ιπ.

• κειέηεο θαη επελδχζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο 

ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

πηπρψλ,

• δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

• ππνδνκέο πνιηηηζκνχ (κνπζεία, ππαίζξηα ζέαηξα, ρψξνη ζρεηηδφκελνη κε ηζηνξηθά πξφζσπα)

 Έληαζε ελίζρπζεο 100% φηαλ ε πξάμε δελ επηθέξεη θέξδνο ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ε αληίζεηε πεξίπησζε ην

πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 80% ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 Καλ. (ΔΔ) 651/2014.

 Μέγηζην χςνο επέλδπζεο ην πνζφ ησλ 600.000,00€.

 Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000 € γηα

έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη ηηο 100.000 € γηα έξγα ηδησηηθνχ ραξαθηήξα

 Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 Αλάπηπμε θαη βειηίσζε βησζηκφηεηαο δαζψλ 

Σίηινο ππνδξάζεο
Πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα

Κσδηθφο 

ππνδξάζεο
19.2.6.1

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο:

• Πξφιεςε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο κε δεκηνπξγία ή/θαη βειηίσζε

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ππξθαγηψλ κε ηε δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ, ζπζηεκάησλ

αλίρλεπζεο, πξνκήζεηα επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, θ.ά.

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ππξθαγηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κε θάκεξεο παξαθνινχζεζεο θαη

απηφκαηε ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο, ε νπνία ζεσξείηαη ζην ζχλνιν ηεο θαηλνηφκα δξάζε.

 Έληαζε ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1702/2014 κε

αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 200.000,00€



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 Σπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ

Σίηινο ππνδξάζεο
Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ηεο δαζνπνλίαο

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.2

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππνδξάζεο ελζαξξχλεηαη θαη πξνσζείηαη ε έλαξμε θαη ιεηηνπξγία λέαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ, ηνπιάρηζηνλ δχν

θνξέσλ πξνεξρφκελσλ ηφζν απφ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (γεσξγία, θηελνηξνθία θαη δαζνθνκία) φζν θαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θαη

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ή άιινπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αγξνηηθφ, δαζηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ.

Η δξάζε βξίζθεη εθαξκνγή:

- ηελ πξνψζεζε κεζφδσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ γεσξγηθνχ & δαζηθνχ ηνκέα, ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ

θαη ινηπψλ δξψλησλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε αλαβαζκηζκέλε δηαηξνθηθή αμία ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξνθίκσλ

θαη αλαβαζκηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ.

Η θαηλνηνκία κπνξεί λα είλαη ηερλνινγηθή, κε ηερλνινγηθή ή θνηλσληθή, θαη κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε λέεο ή παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο.

Έληαζε ελίζρπζεο:

 γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ

 ησλ επελδπηηθψλ εληζρχζεσλ κπνξεί λα θζάζεη έσο ην 65%

 δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis), κε έληαζε ελίζρπζεο έσο θαη 65% ησλ

επηιέμηκσλ δαπαλψλ.

 Τν κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε είλαη 200.000,00 €



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο ππνδξάζεο

πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηε θνηλή ρξήζε 

εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη/ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.3

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

ηελ παξνχζα Τπνδξάζε εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία ζπκπιεγκαηηθψλ ζρεκάησλ (clusters) θαη δηθηχσλ θαη αθνξά θπξίσο ελέξγεηεο, φπσο:

α) Τνπηθφ Σχζηεκα Πνηφηεηαο Τνπξηζκνχ & Γαζηξνλνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ

γαζηξνλνκία ψζηε κέζα απφ ηελ πνηφηεηα λα πξνβάιινληαη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη νη ηνπηθέο ζπληαγέο.

β) Γίθηπν Γξφκσλ ηνπ θξαζηνχ κε επηζθέςηκα νηλνπνηία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνοκέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη

πξνψζεζεο.

γ) Γεκηνπξγία Διιεληθήο ζπζηάδαο (cluster) επηρεηξήζεσλ Ξχινπ θαη Δπίπινπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο. Σν cluster επηρεηξήζεσλ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ε νπνία ζα παξέρεη ην απαξαίηεην πεξηβάιινλ

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ.

 Έληαζε ελίζρπζεο 65%, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) θαη κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 

200.000,00€

 Σπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 Σπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ

Σίηινο ππνδξάζεο
Οξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ πξνψζεζε βξαρέσλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.7

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

ην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο εληζρχεηαη ε ζηήξημε ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (φπσο

παξαγσγνί, ελψζεηο παξαγσγψλ, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, κεηαπνηεηέο, έκπνξνη ιηαληθήο) κε ζθνπφ :

- ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε βξαρέσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ αιιά θαη

- ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ αγνξψλ (Αγνξψλ Παξαγσγψλ – Farmers’ Markets ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Ννκνζεζία)

- ηελ πξνψζεζε πξνβνιή θαη εμσζηξέθεηα ησλ βξαρέσλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ

Όιεο νη ζπλεξγαζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ δπλάκεη ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ζα έρνπλ ζθνπφ ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο απεπζείαο ζην

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ρσξίο λα παξεκβάιινληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο κεζνιαβεηή, κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή.

Όιεο νη ζπλεξγαζίεο ζα είλαη λέεο θαη ζα έρνπλ ζθνπφ ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζσ ιηαλνπσιεηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο ή κέζσ ησλ

Αγνξψλ Παξαγσγψλ.

 Έληαζε ελίζρπζεο 65%, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) θαη κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 

200.000,00€



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.3

Σίηινο Γξάζεο Γεχζεηο Διιήλσλ Δθιεθηέο ΙΙ: Διιεληθφο γαζηξνλνκηθφο πνιηηηζκφο - Σρέδην Γηαηνπηθήο Σπλεξγαζίαο

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.1

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Σν παξφλ ρέδην αθνξά ζηελ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ γαζηξνλνκηθνχ πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ εθιεθηψλ ειιεληθψλ γεχζεσλ

ηεο παξαδνζηαθήο θαη ζχγρξνλεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο θαη αθνξά απφιπηεο ζπζρέηηζεο κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα κε ζηφρεπζε ζηελ αλάδεημε

ηεο γαζηξνλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.

Σν ρέδην πνπ πινπνηήζεθε θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο ζηφρσλ:

• Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο ηεο Διιάδνο, κε γεχζεηο, εδέζκαηα θαη πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ πνηφηεηα, θήκε

θαη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ πεξηνρή παξαγσγήο.

• Γηαζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ πεξηνρψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηνπο θαη αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ

ηνπξηζκνχ.

• Γηεχξπλζε ηνπ «Γηθηχνπ Γεχζεσλ Διιήλσλ Δθιεθηψλ», κε ελζσκάησζε λέσλ κειψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ απφ θάζε πεξηνρή,

θαιχπηνληαο γεσγξαθηθά φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο.

• Δλζσκάησζε ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνπδίλα ησλ πην εθιεθηψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ΠΟΠ, ΠΓΔ θαη επηιεγκέλα, κε ηε δεκηνπξγία ησλ

πην εθιεθηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γεχζεσλ.

• Γηθηχσζε θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή εθιεθηψλ πξντφλησλ, ηε γαζηξνλνκία θαη ηνλ ηνπξηζκφ σο

ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ηνπ Γηθηχνπ, γηα ηε ζπιινγηθή πινπνίεζε δξάζεσλ.

 Πνζνζηφ ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο Γξάζεο Αλάπηπμε πλεξγαηηζκνχ - Σρέδην Γηαηνπηθήο Σπλεξγαζίαο

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.2

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη

ζπλεξγαδφκελεο ΟΣΓ θαη ε ελ γέλεη πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο

αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ.

Ωο ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα ζεσξνχληαη θάζε κνξθήο ζπλεηαηξηζκνί (Αγξνηηθνί, Αζηηθνί φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ΚνηλΔπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ,

Αγξνηνπξηζηηθνί, Γπλαηθψλ, Γαζηθνί, Γαζεξγαηηθνί θιπ), θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη δίθηπα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη νηθνηερληψλ πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο. ην δίθηπν ησλ αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ, εθηφο απφ ηηο ζπλεξγαηηθέο δνκέο,

πεξηιακβάλνληαη εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα, θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζρεηηθέο ΜΚΟ, ζρεηηθέο Γεκφζηεο

ππεξεζίεο θιπ.

 Πνζνζηφ ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.

Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.3



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο Γξάζεο Οινθιεξσκέλν χζηεκα Δμεηδίθεπζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πνιηηηθψλ (IDPSS) γηα ηηο πεξηνρέο CLLD/LEADER - Σρέδην

Γηαηνπηθήο Σπλεξγαζίαο

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.3

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Η δξάζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δίλεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηε δπλαηφηεηα

λα εθαξκφδνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο

παξέκβαζεο.

Η δξάζηε ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία δπλακηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία, ηελ ελίζρπζε ηεο

λεαληθήο θαη ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθά επάισησλ

νκάδσλ θαη ησλ Κνηλσληθψλ Σπλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ηε ζχλδεζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κε ηνπο ινηπνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε

κείσζε ηεο αλεξγίαο.

Παξάιιεια ζα είλαη εθηθηή ε ππνζηήξημε θαη ε εκςχρσζε ησλ ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ν δηαξθήο έιεγρνο,

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ.

 Πνζνζηφ ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ

Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.3



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο Γξάζεο Σρέδην Γηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ»

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.4

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Σν παξφλ ρέδην αθνξά ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ηνλ

δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ, κε παξάιιεινπο ηξφπνπο εκπνξηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο.

ην ζθνπφ απηφ εκπιέθνληαη άκεζα νη παξαθάησ θξίθνη ηεο αιπζίδαο:

 ρξήζηεο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ, πνπ θαινχληαη λα ηνπνζεηνχλ ζε εηδηθνχ ηχπνπ θαη ρξψκαηνο αηνκηθέο πιαζηηθέο

ζαθνχιεο ζπιινγήο ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο κεηά ηελ ρξήζε ηνπο ζην ρσξάθη θαη ηελ απφζεζε ηεο ζαθνχιαο ζπιινγήο ζε εηδηθνχ ρξψκαηνο
θάδνπο ηνπ ηνπηθνχ δήκνπ.

 Γήκνη πνπ ηνπνζεηνχλ ηνπο εηδηθνχ ρξψκαηνο (κεγάινπο) θάδνπο ζπιινγήο ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πεξηζπιινγή θαη

ηελ κεηαθνξά ησλ αηνκηθψλ ζαθνπιψλ κε ηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ζηα ηδησηηθά ηνπηθά θέληξα πξψηεο επεμεξγαζίαο ή απιψο ζηαζκνχο
κεηαθφξησζεο θαη δηαινγήο.

 Ιδηψηεο επελδπηέο ή άιια επελδπηηθά ζρήκαηα νη νπνίνη ηδξχνπλ ηνπηθά θέληξα πξψηεο επεμεξγαζίαο (έλα αλά πεξηνρή).

 Μεγάιν ηδηψηε επελδπηή ν νπνίνο αθνχ έρεη εμαζθαιίζεη ηελ πξψηε (αλαθπθιψζηκε) χιε ηδξχεη έλα θεληξηθφ – δεπηεξνβάζκην θεληξηθφ θέληξν
ηειηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ.

Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ζε πξψην βαζκφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ, ηα νπνία απνξξίπηνληαη ζε ΥΤΣΑ,

ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ ζπζθεπαζίεο πνπ απνξξίπηνληαη ζε ξέκαηα θαη ρσξάθηα. ε δεχηεξν βαζκφ αθνξνχλ ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ

ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ζπιινγήο, δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ.

Μαθξνπξφζεζκα πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγξνηψλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα

θαη ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ εηδηθφηεξα.

 Πνζνζηφ ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ

Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.3



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο Γξάζεο Αμηνπνίεζε ηεο εδαθηθήο θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαιία - Σρέδην Γηαηνπηθήο Σπλεξγαζίαο

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.5

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Σν παξφλ ζρέδην αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ε απφθηεζε ηθαλνηήησλ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ

απαξαίηεησλ ζπλαθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάδεημε, ηελ εγγχεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηδηφηππσλ εδαθηθψλ πφξσλ.

Οη ζθνπνί ηνπ ρεδίνπ είλαη:

1. Η αλάδεημε, εγγχεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαιία.

2. Η νηθνδφκεζε κηαο λέαο αληαγσληζηηθφηεηαο ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ κνλαδηθφηεηα θαη δηαθξηηφηεηα ηνπ πξντφληνο, κέζα απφ ηελ

νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηε

πεξηνρή παξαγσγήο ηνπο.

3. Η απφθηεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηεο Θεζζαιίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην λέν πξφηππν ηεο εδαθηθήο αλάπηπμεο.

4. Η αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ πξντφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο λέαο αληαγσληζηηθφηεηαο βαζηζκέλεο ζηε

δηαθνξνπνίεζε, θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αχμεζε – ηνπηθά – ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ.

5. Η βειηίσζε ησλ ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο ησλ νκάδσλ δξψλησλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπηθψλ αιπζίδσλ αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ

εδαθηθψλ πφξσλ.

 Πνζνζηφ ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ

Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.3



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σίηινο Γξάζεο iFlavours – Αλάδεημε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κέζσ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ – Σρέδην Γηαθξαηηθήο

Σπλεξγαζίαο

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.6

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο

Σν παξφλ ζρέδην ζα πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη κία θνηλή (κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ πεξηνρψλ) ςεθηαθή εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπζθεπέο 

(θηλεηά ηειέθσλα, tablets) ε νπνία ζα θαζνδεγεί ηνπο ηνπξίζηεο (φπσο θαη ηνπο πνιίηεο) ψζηε λα εληνπίδνπλ εχθνια ηα πηζηνπνηεκέλα 

αγξνηηθά πξντφληα ησλ πεξηνρψλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ, ΙΠΠ, άιια πηζηνπνηεκέλα) φηαλ ηηο επηζθέπηνληαη θαη λα καζαίλνπλ γηα ηα πξντφληα απηά πξηλ 

ηα αγνξάζνπλ.

Σν δηαθξαηηθφ ρέδην πλεξγαζίαο “iFlavours – Αλάδεημε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κέζσ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ” απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ησλ 

παξαθάησ ζηφρσλ:

 Αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο γηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα

 Αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζε απνθεληξσκέλεο πεξηνρέο θαη ήπηεο ηνπξηζηηθέο δψλεο

 Αλαβάζκηζε ηεο αλάδεημεο ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ

 Πξνψζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηνρψλ ζε αλαδεηεηέο πξντφλησλ

 Αχμεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ - σο πξνο ην αγξνηηθφ - εηζνδήκαηνο

 Μειινληηθή νινθιεξσκέλε Δπξσπατθή εθαξκνγή γηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο

 Πνζνζηφ ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ

Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.3



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
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ΤΗΛ.: 24320 25370, 24320 75250, FAX: 24320 25343
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