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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ  2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 

3 ε  Σ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η  Η  Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η   1 ε ο  Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η   

(Χο πξνο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία) 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑEΧΝ  

 

ΣΟ  ΤΠΟΜΔΣΡΟ 19.2:  «ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΑΠΣΟΚ» 

(ΠΡΑΞΔΧΝ  ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ) 

 

 ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 19: «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ» (ΣΑΠΣΟΚ)  

ΣΟΤ ΠΑΑ 2014-2020 

ζην πιαίζην ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο  «Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ), 

LEADER/CLLD Π.Δ ΦΘΙΧΣΙΓΑ – Π.Δ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ»  

ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο (Ο.Σ.Γ.): ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ 

 

 

 

 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ   2019 

 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ  

ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 19 «ηήξημε γηα Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΑΠΣνΚ – Σνπηθή Αλάπηπμε κε 

Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020 γηα ηελ Π.Ε. Φζηψηηδαο θαη ηελ Π.Ε. 

Επξπηαλίαο»,  ε Οκάδα Σνπηθήο Δξάζεο (Ο.Σ.Δ.) «Αλαπηπμηαθή Φζηώηηδαο Α.Δ Ο.Σ.Α», θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ  ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 19.2:  

«ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ΣΑΠΣνΚ»  (πξάμεσλ  ηδησηηθνύ ραξαθηήξα), ηνπ Μέηξνπ 19 

ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

Η πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ νιφθιεξε ηελ Π.Ε. Επξπηαλίαο (Δήκνο Καξπελεζίνπ θαη 

Δήκνο Αγξάθσλ) θαη ηελ Π.Ε. Φζηψηηδαο, εθηφο ηνπ Δήκνπ Ακθίθιεηαο-Ειάηεηαο θαη ησλ Σ.Κ Παχιηαλεο – Σ.Κ Οίηεο – Σ.Κ θακλνχ 

θαη Σ.Κ Δάθλεο ηνπ Δήκνπ Λακηέσλ. Εμαηξείηαη επίζεο απφ ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ε Δ.Ε. Λακίαο, ιφγσ πιεζπζκνχ. Σν ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα εμππεξεηεζεί απφ ην πξφγξακκα θαιχπηεη 114.560 κφληκνπο θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2011 θαη έθηαζε 5.631 η.ρικ. 

Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη (ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19: «ηήξημε γηα Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΑΠΣνΚ – Σνπηθή Αλάπηπμε κε 

Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ)» θαη γηα ηα αθφινπζα ππνκέηξα θαη δξάζεηο: 

 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΔΡΑΗ 
ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 

ΚΩΔΙΚΟ ΤΠΟ-

ΔΡΑΗ 
ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ-ΔΡΑΗ 

ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Αλάπηπμε/Βειηίσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 

Πεξηνρήο Δθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, 

πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο. 

 

19.2.2.2 

Ελίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία 

θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 

απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

 

300.000,00 

 

19.2.2.3 

Ελίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

500.000,00 

 

19.2.2.4 

Ελίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά 

ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ 

ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο 

 

 
     100.000,00 

 

19.2.2.5 

Ελίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

(παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 

θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ 

ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

 
     100.000,00 

19.2.2.6 

Ελίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη 

πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο 

 

120.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.3.1 

 

Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή 

αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 

γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

 

1.200.000,00 
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19.2.3 

 

 

Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ 
αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 

πεξηνρή εθαξκνγήο 

 

19.2.3.3 

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

250.000,00 

 

19.2.3.4 

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. 

 

 
 

100.000,00 

 

 

19.2.3.5 

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. 

 

 
 

230.000,00 

   ΤΝΟΛΟ 2.900.000,00 

 
Οη νδεγνί ησλ δξάζεσλ, νη δηθαηνχρνη, νη επηιέμηκεο δαπάλεο, ηα πνζνζηά επηρνξήγεζεο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηα ππνδείγκαηα θαθέισλ 

ππνςεθηφηεηαο, νη πξνδηαγξαθέο ησλ δξάζεσλ, νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ελζηάζεσλ, έληαμεο, 

πινπνίεζεο, θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη θαη ε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ζηα παξαξηήκαηα ηα νπνία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα απηήο.  

 

Η δηάζεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο Αλαιπηηθήο Πξφζθιεζεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ, γίλεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή, ρσξίο ακνηβή απφ ηα γξαθεία ηεο ΟΣΔ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΧΣΙΓΑ Α.Δ. ΟΣΑ», (Αξθαδίνπ 6 - Λακία) θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο  θαη ψξεο (09:00 έσο 15:00) θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.fthiotiki.gr ή απφ ην 

www.agrotikianaptixi.gr. 

 

 

Ηκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξόηαζεο: 01/11/2019 θαη ώξα 15:00 κ.κ.  

 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζην ΠΚΕ, ν/ε  δπλεηηθφο/ή δηθαηνχρνο, νθείιεη, εληφο πξνζεζκίαο ε 

νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο Πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, λα απνζηείιεη ζηελ ΟΣΔ: «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, θαζψο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δχλαηαη λα 

εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζηνπο νδεγνχο ηεο θάζε ππνδξάζεο.  

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ΠΚΕ,  θαη εληχπσο ζηελ έδξα ηεο Ο.Σ.Δ.: Αξθαδίνπ 

6, Λακία, Σ.Κ. 35131, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά, κε ηελ έλδεημε «Για ηην 1η 

ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηος ηοπικού ππογπάμμαηορ Τοπικήρ Ανάπηςξηρ CLLD/LEADER για ηην Π.Ε. Φθιώηιδαρ και 

ηην Π.Ε. Εςπςηανίαρ ηηρ Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ» 

 

Ιζρχνπζεο είλαη κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Ο.Σ.Δ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο λα πεξηέιζεη 

νκνίσο κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ψξα κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.   

 

http://www.fthiotiki.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/



