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ΧΑΛΚΙΔΑ,  29/05/2019 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

για έργα ιδιωτικού  χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος 

CLLD-LEADER, Νότιας Ευβοίας & Σκύρου. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας & 

Σκύρου του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του 

Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,  

η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) “Κοινοπραξία των εταιρειών Αναπτυξιακή 

Ευβοίας Α.Ε. – Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ-ΟΤΑ ” 

 
 π ρ ο σ κ α λ ε ί  

 τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προτάσεις 

για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα  που συμβάλλουν 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, αφορούν αποκλειστικά σε έργα ιδιωτικού χαρακτήρα 

με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης  που ανέρχεται – ενδεικτικά -  σε 

1.670.000,00 € και έχουν ως ακολούθως: 
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ΚΩΔΙΚΟ 

ΔΡΑΗ 
ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟ-

ΔΡΑΗ 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ-ΔΡΑΗ 
ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΠΟΟΤΟ 

ΕΝΙΧΤΗ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ 

19.2.2 

Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και  

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

περιοχισ εφαρμογισ ςε 

εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ 

ι δικαιοφχουσ 

 

19.2.2.2 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 

ςτθν μεταποίθςθ, 

εμπορία και/ι ανάπτυξθ 

γεωργικών προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό 

προϊόν για τθν 

εξυπθρζτθςθ ειδικών 

ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

 

 

200.000,00€ 

40% (Νότια 

Εφβοια)  
Πολφ μικρζσ και μικρζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν 

ζννοια τθσ ςφςταςθσ 

2003/361/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ *Καν. (ΕΕ) 

1407/2013] 
75% (Σκφροσ)   

19.2.2.3 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 

ςτον τομζα του 

τουριςμοφ με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ ειδικών 

ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

370.000,00€ 65% 

Πολφ μικρζσ και μικρζσ 

επιχειριςεισ (ςφμφωνα 

με τθν ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ) 

*Υφιςτάμενεσ 

επιχειριςεισ+ /[Καν. 

(ΕΕ) 1407/2013+ 

19.2.2.4 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 

ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 

παραγωγισ ειδών μετά 

τθν 1
θ
 μεταποίθςθ, και 

του εμπορίου με ςκοπό 

τθν εξυπθρζτθςθ ειδικών 

ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ 

100.000,00€ 65% 

Πολφ μικρζσ και μικρζσ 

επιχειριςεισ (ςφμφωνα 

με τθν ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ) 

*Υφιςτάμενεσ 

επιχειριςεισ+ / [Καν. 

(ΕΕ) 1407/2013+ 

19.2.3 

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν 

ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι 

εφαρμογισ 

19.2.3.1 

Οριηόντια εφαρμογι 

μεταποίθςθσ, εμπορίασ 

και/ι ανάπτυξθσ 

γεωργικών προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό 

προϊόν με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 

400.000,00 € 

40% (Νότια 

Εφβοια 

Πολφ μικρζσ και μικρζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν 

ζννοια τθσ ςφςταςθσ 

2003/361/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ *Καν. (ΕΕ) 

1305/2014, Παράρτθμα 

ΙΙ+ 75% (Σκφροσ)  

19.2.3.3 

Οριηόντια εφαρμογι 

ενίςχυςθσ επενδφςεων 

ςτον τομζα του 

τουριςμοφ με ςκοπό τθν 

480.000,00 € 65% 

Μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ 

και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ που 

λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ 
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εξυπθρζτθςθ των ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

χωρίσ διανομι κερδών 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 22+ 

45% 

Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

μικρζσ και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14+ 

 

19.2.3.4 

Οριηόντια εφαρμογι 

ενίςχυςθσ επενδφςεων 

ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 

παραγωγισ ειδών μετά 

τθν 1
θ
 μεταποίθςθ, και 

του εμπορίου με ςκοπό 

τθν εξυπθρζτθςθ των 

ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

70.000,00 € 

65% 

Μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ 

και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ που 

λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ 

χωρίσ διανομι κερδών 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 22+ 

45% 

Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

μικρζσ και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14+ 

19.2.3.5 

Οριηόντια εφαρμογι 

ενίςχυςθσ επενδφςεων 

παροχισ υπθρεςιών για 

τθν εξυπθρζτθςθ του 

αγροτικοφ πλθκυςμοφ 

(παιδικοί ςτακμοί, χώροι 

ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά 

κζντρα, κλπ) με ςκοπό 

τθν εξυπθρζτθςθ των 

ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

50.000,00 € 

65% 

Μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ 

και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ που 

λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ 

χωρίσ διανομι κερδών 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 22+ 

45% 

Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

μικρζσ και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14+ 

   ΤΝΟΛΟ 1.670.000,00   

 

Η δηάζεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηεο αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο θαη ηωλ παξαξηεκάηωλ ηεο, 

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

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

εηαηξηώλ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΑΔ θαη OΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΑΔ 

ΟΣΑ) ζηε δηεύζπλζε ηωλ θεληξηθώλ γξαθείωλ: Λεωθόξνο Υαϊλά 93 (Γηνηθεηήξην ΠΔ Δύβνηαο, 3νο 

όξνθνο), Σ.Κ. 34100 Υαιθίδα, ζην ππνθαηάζηεκα Κξηεδά Δπβνίαο (Γεκαξρείν) Σ.Κ. 34017, θαηά 
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ηηο εξγάζηκεο εκέξεο  θαη ώξεο (08:00 έωο 15:00) θαζώο θαη από ηελ ιζηοζελίδα (site) ηηρ 

ΟΣΓ  https://leader-notia-evia-skyros.gr ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  www.agrotikianaptixi.gr. 

H αίηεζε ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζω ηνπ ΠΚΔ (https://www.ependyseis.gr/), 

ζπλνδεπόκελε θαη από θπζηθό θάθειν κε εθηππωκέλν απνδεηθηηθό  ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

θαη  κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξόζθιεζε θαη ζηα παξαξηήκαηά ηεο. 
 

 

Ημερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προτάςεων: 28/05/2019 και ώρα 13:00 

Ημερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ: 08/08/2019 και ώρα 15:00 

 

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

ημεπών από ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζηα γξαθεία ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο (Κξηεδά Δπβνίαο- Γεκαξρείν) ηεο ΟΣΓ. 

 

  

 

  

 

https://leader-notia-evia-skyros.blogspot.com/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
https://www.ependyseis.gr/

