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ΧΑΛΚΙΔΑ,  05/02/2019 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση της 1η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-Leader, 

Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας 2014-2020 στα πλαίσια του μέτρου 19.2 του 

σκέλους που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ και μετάθεση αυτής από 

11/02/2019 στις 25/02/2019. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CLLD-LEADER Κεντρικής & 

Βόρειας Εύβοιας και του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του 

LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης 

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν 

αποκλειστικά πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο 

τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού 

πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των 

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.  

       Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από τους 

Δήμους Κύμης – Αλιβερίου, Καρύστου και Σκύρου.  

       Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω 

των τοπικών στρατηγικών, αφορά αποκλειστικά σε δημοσίου χαρακτήρα 

παρεμβάσεις και είναι  οι ακόλουθες: 
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ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟΓΡΑΗ 

19.2.4.1 
ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ύδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληόο νηθηζκνύ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα θηίξηα. 

19.2.4.2 
ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο 
θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (ελδεηθηηθά: παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία θιπ) 

19.2.4.3 

ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο, ηνπξηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ζεκάλζεηο, δεκόζηνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, 
πξνβνιή πξνώζεζε πεξηνρώλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θιπ) 

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 

19.2.4.5 

ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκό, κε ηε δηαηήξεζε, 
απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη 

ησλ ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο 
θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθώλ/ζπλεδξηαθώλ θέληξσλ, 
κνπζείσλ, πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ – κύινη, γεθύξηα θιπ) 

19.2.5.1 Βειηίσζε πξόζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο 

 

Η δηάζεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηεο Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, 

γίλεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ρσξίο ακνηβή από ηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD/LEADER NOTΙΑ ΔΤΒΟΙΑ ΚΑΙ ΚΤΡΟΤ» (θνηλνπξαμία ησλ 

εηαηξηώλ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΑΔ θαη OΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΑΔ 

ΟΣΑ) ζηε δηεύζπλζε ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ: Λεσθόξνο Υατλά 93 (Γηνηθεηήξην ΠΔ Δύβνηαο, 3νο 

όξνθνο), Σ.Κ. 34100 Υαιθίδα θαζώο θαη ζην ππνθαηάζηεκα Κξηεδά Γπζηίσλ (Γεκαξρείν) Σ.Κ. 

34017 Κξηεδά Δπβνίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο  θαη ώξεο (08:00 έσο 15:00) θαζώο θαη από ηελ 

ηλεκηπονική διεύθςνζη ηηρ ΟΣΓ  https://leader-notia-evia-skyros.gr ή ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε www.agrotikianaptixi.gr. 

H αίηεζε ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS), 

ζπλνδεπόκελε από ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ηνπο. 
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Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ππόηαζηρ: 12-11-2018 

Ημεπομηνία λήξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ππόηαζηρ (μεηά από ηην 2η ηποποποίηζη 

ηηρ Ππόζκληζηρ): 25-02-2019 

 

Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ θςζικού θακέλος ππόηαζηρ  ενηόρ πένηε (5) επγάζιμων 

ημεπών από ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο 

 

  

 

  

 


