
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΠΑΑ) 2014-2020 
 

ΜΕΤΡΟ 19: 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(ΤΑΠΤοΚ) CLLD/LEADER 
 

 

 

 

 

 

Η Αναλυτική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τα παραρτήματά της έχει 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

(ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 



 
 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
Δ.Δ. (€) 

% 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

 

351.000,00 

50% έως 
200.000 € 
συνολικό 

κόστος 

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

260.000,00 

65% έως 
200.000 € 
Δημόσια 
Δαπάνη 

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων της οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων 
με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 325.000,00 

50% έως 
200.000 

€ Δ.Δ. 
 

65% έως 
200.000 

€ Δ.Δ. 
 

19.2.3. Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής 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. 

525.000,00 

50% έως 
600.000 € 
συνολικό 

κόστος 

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 495.000,00 

45% έως 
600.000 € 
συνολικό 

κόστος 

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1ημεταποίηση, και του εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

360.000,00 

45% έως 
600.000 € 
συνολικό 

κόστος 

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. 

360.000,00 

45% έως 
600.000 € 
συνολικό 

κόστος 

19.2.7. Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον 
τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

65.000,00 

65% έως 
200.000 € 
Δημόσια 
Δαπάνη 

19.2.7.3. Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 
εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό 

65.000,00 

65% έως 
200.000€ 
Δημόσια 
Δαπάνη 
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