
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

 Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), 

LEADER/CLLD Πέλλας» και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ  2014-2020- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο 

πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος  που είναι το σύνολο 

της Π.Ε. Πέλλας πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Έδεσσας και Γιαννιτσών,  ενώ η συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 

πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.324.500,00 €.  

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε ιδιωτικού 

χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟ-

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ 

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ) 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

19.2.2 

Ανάπτυξη / 

βελτίωση της 

επιχειρηματικότη

τας και  

ανταγωνιστικότητ

ας της περιοχή 

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. 

989.000,00 € 494.500,00 € 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας 

και πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής 

325.000,00 € 211.250,00 € 

 

 

 

19.2.3 

 

 

 

Οριζόντια 

ενίσχυση στην 

ανάπτυξη /  

βελτίωση της 

επιχειρηματικότη

τας και 

ανταγωνιστικότητ

ας 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. 

 

2.299.600,00 € 
 

1.149.800,00 € 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

1.720.000,00 € 991.000,00 € 



 

 

 

 

 

   19.2.3 

 

Οριζόντια 

ενίσχυση στην 

ανάπτυξη /  

βελτίωση της 

επιχειρηματικότη

τας και 

ανταγωνιστικότητ

ας της περιοχή 

εφαρμογής 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, και του εμπορίου με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

537.000,00 € 320.050,00 € 

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. 

185.000,00 € 111.750,00 € 

19.2.7 

Συνεργασία 

μεταξύ 

διαφορετικών 

παραγόντων 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για διοργάνωση 

κοινών μεθόδων εργασίας και τη 

κοινή χρήση εγκαταστάσεων και 

πόρων καθώς και για την ανάπτυξη 

και/ή την εμπορία τουριστικών 

υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό 

71.000,00 € 46.150,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 6.126.600,00 € 3.324.500,00 € 

Δικαιούχοι για όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι:  

- Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν Πολύ μικρές /  μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( για όλες τις υποδράσεις εκτός από την 19.2.2.6 και 19.2.7.3) 

- Επαγγελματίες αγρότες που συνιστούν Πολύ μικρές /  μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( για την υποδράση 19.2.7.3) 

- Συνεργατικά σχήματα φορέων που συνιστούν Πολύ μικρές /  μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια 

της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( για την υποδράση  19.2.7.3) 

Η ένταση ενίσχυσης και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι: 

✓ Για την υποδράση 19.2.2.2 :  50%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013) 

✓ Για την υποδράση 19.2.2.6. : 65%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013) 

✓ Για την υποδράση 19.2.3.1:   50%  (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ) 

✓ Για τις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5:  

I. Για τις Μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών :                            

65% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22) 

II. Για όλες τις υπόλοιπες : 55% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14) 

✓ Για την υποδράση 19.2.7.3. :          65% (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013) 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η υποβολή της 

αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει την απόκτηση προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την  

δυνητικό δικαιούχο. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  03 Απριλίου 2019 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :      24 Ιουνίου 2019  

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/


 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή  στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5 εργασίμων 

ημερών και έως ώρα 14.00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) 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 στο Κεφάλαιο 1 & 4 του 

Παραρτήματος   «Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία 

δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων 

στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 23810 24858 (κ. Γαβριηλίδης Γεώργιος, κ. Αποστολίδης Γεώργιος), 

ή στο e-mail: anpe@otenet.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το 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, 

βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.anpe.gr. 

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 

διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω 

του διαδικτύου. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER 

 

Γιάννου Δημητριος 
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