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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η   

τθσ Ομάδασ Σοπικισ Δράςθσ (Ο.Σ.Δ.) 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ των εταιρειών  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΤΒΟΙΑ Α.Ε. και 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Α.Α.Ε. - ΟΣΑ» 

τα πλαίςια του Σοπικοφ Προγράμματοσ «Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικών 
Κοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΚ), CLLD/LEADER ςτθν περιοχι ΝΟΣΙΑ ΕΤΒΟΙΑ και ΚΤΡΟΤ», και 
ειδικότερα: 

ΜΕΣΡΟ 19: «Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτιτων» (ΣΑΠΣοΚ)  του ΠΑΑ 
2014-2020 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2:  «τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικών τοπικισ ανάπτυξθσ με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτιτων (CLLD/LEADER)», 

κ α λ ο ύ ν τ α ι  

οι ενδιαφερόμενοι (υποψιφιοι δικαιοφχοι) να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ 
υποβάλλοντασ  προτάςεισ  για ζργα ιδιωτικοφ χαρακτιρα.  

Οι δράςεισ εφαρμόηονται ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του προγράμματοσ που 
αποτελείται από τουσ Διμουσ Κφμθσ – Αλιβερίου, Καρφςτου και κφρου, ενϊ με τθν 
παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προκθρφςςεται ποςό Δθμόςιασ Δαπάνθσ 
το οποίο ανζρχεται ενδεικτικά ςε 1.670.000,00€ και κατανζμεται ςτισ  ακόλουκεσ δράςεισ 
και υποδράςεισ:  

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 
γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα μθ γεωργικό 

προϊόν για τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
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% (κφροσ)   

19.2.2.3 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτον τομζα του 

τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

370.000,00€ 65% 

Πολφ μικρζσ και μικρζσ 
επιχειριςεισ (ςφμφωνα 

με τθν ςφςταςθ 
2003/361/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ) 
*Τφιςτάμενεσ 

επιχειριςεισ+ /[Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013+ 

 

ΟΟΟ ΜΜΜ ΑΑΑ ΔΔΔ ΑΑΑ    ΣΣΣ ΟΟΟ ΠΠΠ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ     ΔΔΔ ΡΡΡ ΑΑΑ  ΗΗΗ                                                                                                                                                                                                           
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19.2.2.4 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά 
τθν 1

θ
 μεταποίθςθ, και 

του εμπορίου με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 

ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

100.000,00€ 65% 

Πολφ μικρζσ και μικρζσ 
επιχειριςεισ (ςφμφωνα 

με τθν ςφςταςθ 
2003/361/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ) 
*Τφιςτάμενεσ 

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 
γεωργικϊν 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% (κφροσ)  

19.2.3.3 

Οριηόντια εφαρμογι 
ενίςχυςθσ επενδφςεων 

ςτον τομζα του 
τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων 
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

480.000,00 € 

65% 

Μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ 
και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ που 
λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ 
χωρίσ διανομι κερδϊν 

*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 ειδϊν 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 κερδϊν 

*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 υπθρεςιϊν για 

τθν εξυπθρζτθςθ του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ 

(παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 
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 κερδϊν 

*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   
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Η αίτθςθ ςτιριξθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο ΠΚΕ και ςε φυςικό φάκελο ςτθν ΟΣΔ. Η 
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) (https://www.ependyseis.gr/) 
και προχποκζτει να ζχει προθγθκεί διαδικαςία απόκτθςθσ προςωπικϊν κωδικϊν 
πρόςβαςθσ από τον/τθν δυνθτικό/θ δικαιοφχο. 

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

Ημερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ: 12/09/2019 και ώρα 15:00 

Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο ΠΚΕ, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ 
προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερών και ζωσ ώρα 14.00, να αποςτείλουν ςτθν ΟΣΔ 
αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΠΚΕ μαηί με φυςικό 
φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει όλα τα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά 
περιλαμβάνονται ςτα Κεφάλαια 1 και 4 του Παραρτιματοσ ΙΙ_2 «Οδθγόσ Επιλεξιμότθτασ – 
Επιλογισ», ςτιλθ «Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ» τα οποία δφναται να εκπλθρϊνουν τα 
κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

Ο φυςικόσ φάκελοσ κα παραδίδεται ςτο υποκατάςτθμα τθσ ΟΣΔ «Κοινοπραξία των 
εταιρειϊν Αναπτυξιακι Ευβοίασ ΑΕ – Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ - ΟΣΑ» 
που βρίςκεται ςτο Δθμαρχιακό κατάςτθμα Κριεηϊν τθσ Δ.Ε. Δυςτίων του Διμου Κφμθσ 
Αλιβερίου (Σθλ. επικοινωνίασ 22230 51002), όπου κα πρωτοκολλείται κατά τθν παραλαβι 
του,  ωσ ειςερχόμενο, ςτο πρωτόκολλο τθσ ΟΣΔ. 

ε περίπτωςθ υποβολισ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ιδιοχείρωσ, αυτά κα 
πρωτοκολοφνται κατά τθν παραλαβι τουσ, ωσ ειςερχόμενα ζγγραφα ςτο πρωτόκολλο τθσ 
Ο.Σ.Δ. Η θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ αυτϊν κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ 
υποβολισ. 

ε περίπτωςθ αποςτολισ, ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται θ θμερομθνία που 
αναγράφεται ςτθ ςφραγίδα αποςτολισ ταχυδρομείου (ΕΛΣΑ – «ςυςτθμζνθ αποςτολι») ι 
ςτο παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ, θ οποία κα πρζπει να είναι 
ευδιάκριτθ. Η απόδειξθ αποςτολισ των ΕΛΣΑ ι τθσ  εταιρείασ ταχυμεταφοράσ κεωρείται 
αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ για το 
περιεχόμενο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτα γραφεία του 
υποκαταςτιματοσ τθσ ΟΣΔ «Κοινοπραξία των εταιρειϊν Αναπτυξιακι Ευβοίασ ΑΕ – 
Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ - ΟΣΑ» ςτα Κριεηά  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ 13.00 – 15:00 ςτο τθλζφωνο 22230-51002 (αρμόδιοι επικοινωνίασ: κα 
Μαγκανιάρθ Παγϊνα, κ. Μαροφλθσ πυρίδων, κ. Χουχοφμθσ Γεϊργιοσ, κ. Μουρτίκασ 
Δθμιτριοσ), ι και ςτο e-mail: leaderneviaskiros@gmail.com 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ του ΠΑΑ 2014 – 2020, το ςφςτθμα διαχείριςθσ του ΠΑΑ 
2014 – 2020, το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ των πράξεων που εντάςςονται ςτο ΠΑΑ 2014 
– 2020, τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν των πράξεων, κακϊσ και οποιαδιποτε 
πλθροφορία για τθν υποβολι των αιτιςεων ςτιριξθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
επιςκζπτονται τισ ιςτοςελίδεσ http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.leader-notia-
evia-skyros.gr/ (ιςτοςελίδα ΟΣΔ). 

Η πλιρθσ Πρόςκλθςθ με τα Παραρτιματά τθσ, τίκεται ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων ςε 
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, από τα γραφεία του υποκαταςτιματοσ τθσ ΟΣΔ (Κριεηά), 
είτε μζςω διαδικτφου. 

https://www.ependyseis.gr/
mailto:leaderneviaskiros@gmail.com
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.leader-notia-evia-skyros.gr/
http://www.leader-notia-evia-skyros.gr/
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Εγκρίνεται με τθν υπ. αρικμ. 13/27-03-2019 Απόφαςθ του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων 
(Ε.Δ.Π) τθσ Ομάδασ Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ): «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 
ΕΤΒΟΙΑ ΑΕ – ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΑΕ - ΟΣΑ»  

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ CLLD/LEADER 

Κοφκουηασ Ευάγγελοσ 

 

        

 

 

 

 

 


