
Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 (Παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.)

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ των εταιρειών  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Α.Ε. 

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚ
10/10

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), CLLD
ειδικότερα: 

ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με 
2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να 
υποβάλλοντας  προτάσεις  για 

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος που 
αποτελείται από τους Δήμους Κύμης 
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
το οποίο ανέρχεται ενδεικτικά σε
και υποδράσεις:  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

19.2.2 
Ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της 

19.2.2.2

 

ΟΟΟ ΜΜΜ ΑΑΑ ΔΔΔ

ΚΚΚ///ΞΞΞ   CCCLLLLLLDDD---LLLEE

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 (Παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)

Χαλκίδα,  Λεωφόρος  Χαϊνά 93,  Δ ιοικητήριο ΠΕ Εύβοιας ,  Τ .Κ .34100,  Τ ηλ.222 10 266 26,  Fax :  222 10 7 77 47
Υπ/μα:  Κριεζά (Δημαρχείο) ,  Εύβοια T .K .34 01 7,  Tηλ./Fax:  22230 510 0 2,  Emai l :  leadernev iask iros@gmail .com

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  

 (3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

 

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ των εταιρειών  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Α.Ε. 

 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚ
10/10/2019 (15:00) στις 24/10/2019 (15:00) 

 

του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), CLLD/LEADER στην περιοχή ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ και ΣΚΥΡΟΥ»

ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», 

κ α λ ο ύ ν τ α ι  

οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
προτάσεις  για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.  

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος που 
αποτελείται από τους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου, Καρύστου και Σκύρου

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσεται ποσό Δημόσιας Δαπάνης
ενδεικτικά σε 1.670.000,00€ και κατανέμεται στις  ακόλουθες

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟ-

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΠΟΣΟΣΥΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων 
στην μεταποίηση, 

εμπορία και/ή ανάπτυξη 

 

200.000,00€ 

40%

ΔΔΔ ΑΑΑ    ΤΤΤ ΟΟΟ ΠΠΠ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΔΔΔ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    

LEEEAAADDDEEERRR   ΝΝΝόόότττιιιαααςςς   ΕΕΕύύύβββοοοιιιαααςςς   &&&   ΣΣΣκκκύύύρρροοουυυ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 (Παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα) Σελίδα 1 

Χαλκίδα,  Λεωφόρος  Χαϊνά 93,  Δ ιοικητήριο ΠΕ Εύβοιας ,  Τ .Κ .34100,  Τ ηλ.222 10 266 26,  Fax :  222 10 7 77 47  
leadernev iask iros@gmail .com  

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ των εταιρειών  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Α.Ε. - ΟΤΑ» 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ από 

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
στην περιοχή ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ και ΣΚΥΡΟΥ», και 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ)  του ΠΑΑ 

υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος που 
Αλιβερίου, Καρύστου και Σκύρου, ενώ με την 

προκηρύσσεται ποσό Δημόσιας Δαπάνης 
ακόλουθες δράσεις 

ΠΟΣΟΣΥΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

40% (Νότια 
Εύβοια)  

Πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 

          

υυυ  Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία 
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περιοχής εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές 

ή δικαιούχους 

 

γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν για την 
εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

 

75% (Σκύρος)   

2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής [Καν. (ΕΕ) 

1407/2013] 

19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων 
στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

370.000,00€ 65% 

Πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις (σύμφωνα 

με την σύσταση 
2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής) 
[Υφιστάμενες 

επιχειρήσεις] /[Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013] 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων 
στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά 
την 1

η
 μεταποίηση, και 

του εμπορίου με σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

100.000,00€ 65% 

Πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις (σύμφωνα 

με την σύσταση 
2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής) 
[Υφιστάμενες 

επιχειρήσεις] / [Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013] 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην 
ανάπτυξη /  βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχή 
εφαρμογής 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή 
μεταποίησης, εμπορίας 

και/ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό 
προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

 

400.000,00 € 

40% (Νότια 
Εύβοια 

Πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής [Καν. (ΕΕ) 

1305/2014, Παράρτημα 
ΙΙ] 

75% (Σκύρος)  

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων 

στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

480.000,00 € 

65% 

Μη εισηγμένες μικρές 
και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που 
λειτουργούν έως 5 έτη 
χωρίς διανομή κερδών 

[Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014, άρθρο 22] 

45% 

Για όλες τις υπόλοιπες 

μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

[Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, άρθρο 14] 

 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων 

στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά 
την 1

η
 μεταποίηση, και 

του εμπορίου με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

70.000,00 € 

65% 

Μη εισηγμένες μικρές 
και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που 
λειτουργούν έως 5 έτη 
χωρίς διανομή κερδών 

[Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014, άρθρο 22] 

45% 

Για όλες τις υπόλοιπες 

μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

[Κανονισμός (ΕΕ) 
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651/2014, άρθρο 14] 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για 

την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι 
αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

50.000,00 € 

65% 

Μη εισηγμένες μικρές 
και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που 
λειτουργούν έως 5 έτη 
χωρίς διανομή κερδών 

[Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014, άρθρο 22] 

45% 

Για όλες τις υπόλοιπες 

μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

[Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, άρθρο 14] 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.670.000,00   

 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η 
υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (https://www.ependyseis.gr/) 
και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών 
πρόσβασης από τον/την δυνητικό/η δικαιούχο. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 28/05/2019 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 24/10/2019 και ώρα 15:00 

 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός 
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, να αποστείλουν στην ΟΤΔ 
αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό 
φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 1 και 4 του Παραρτήματος ΙΙ_2 «Οδηγός Επιλεξιμότητας – 
Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης» τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.  

Ο φυσικός φάκελος θα παραδίδεται στο υποκατάστημα της ΟΤΔ «Κοινοπραξία των 
εταιρειών Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ – Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ - ΟΤΑ» 
που βρίσκεται στο Δημαρχιακό κατάστημα Κριεζών της Δ.Ε. Δυστίων του Δήμου Κύμης 
Αλιβερίου (Τηλ. επικοινωνίας 22230 51002), όπου θα πρωτοκολλείται κατά την παραλαβή 
του,  ως εισερχόμενο, στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ. 

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα 
πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της 
Ο.Τ.Δ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης 
υποβολής. 

Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που 
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – «συστημένη αποστολή») ή 
στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι 
ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της  εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται 
αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα γραφεία του 
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υποκαταστήματος της ΟΤΔ «Κοινοπραξία των εταιρειών Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ – 
Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ - ΟΤΑ» στα Κριεζά  κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 13.00 – 15:00 στο τηλέφωνο 22230-51002 (αρμόδιοι επικοινωνίας: κα 
Μαγκανιάρη Παγώνα, κ. Μαρούλης Σπυρίδων, κ. Χουχούμης Γεώργιος, κ. Μουρτίκας 
Δημήτριος), ή και στο e-mail: leaderneviaskiros@gmail.com 

Για περαιτέρω πληροφορίες του ΠΑΑ 2014 – 2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 
2014 – 2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014 
– 2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε 
πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται τις ιστοσελίδες http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.leader-notia-
evia-skyros.gr/ (ιστοσελίδα ΟΤΔ). 

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από τα γραφεία του υποκαταστήματος της ΟΤΔ (Κριεζά), 
είτε μέσω διαδικτύου. 

Εγκρίνεται με την υπ. αριθμ. 13/27-03-2019 και με την 17/30.08.2019 Απόφαση του 
Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων (Ε.Δ.Π) της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΑΕ - ΟΤΑ»  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 

Κούκουζας Ευάγγελος 

 

        

 

 

 

 

 


