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Βασική θεματική κατεύθυνση: διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής 
οικονομίας 

Ειδικοί Στόχοι Τοπικής Στρατηγικής : 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής επιχειρηματικότητας για την 
ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. 

 Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και προώθηση της πολυ-λειτουργικότητας 
στο πλαίσιο της διασύνδεσης αγρο-διατροφής – πολιτισμού/περιβάλλοντος – 
τουρισμού. 

 Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο με ζητούμενο τη διατήρηση και 
προσέλκυση πληθυσμού. 

 Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της υπαίθρου. 

 

 

 



Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: 

• Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν 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.  

• Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική 

συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της 

δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία 

 

 



Υποδράση 19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί 
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Στήριξη επενδύσεων που συγκρατούν - προσελκύουν πληθυσμό στην ύπαιθρο και ταυτόχρονα 

δημιουργούν συνθήκες αστικού επιπέδου ζωής. Ενισχύεται η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός σε: 
• Βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης  

• Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία 

• Κινητές μονάδες υγείας 

• Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ηλικιωμένων  

• Βιβλιοθήκες (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών και κινητών βιβλιοθηκών) 

• Πολυκέντρα Νεολαίας  

• Αθλητικά γήπεδα και εγκαταστάσεις 

• Παιδικές χαρές  

• Καταφύγια αδέσποτων ζώων στα οποία θα παρέχεται προσωρινά άσυλο σε αυτά, καθώς και προληπτική και θεραπευτική 

αγωγή, μέχρι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολίτες για την υιοθέτησή τους. 

 

 



Υποδράση 19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί 
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Προτεραιότητα θα δοθεί: 

• Σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται σημαντικό έλλειμμα σε αυτού του είδους τις υποδομές, στον 

εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων και στην προσαρμογή των υποδομών τους στην 

προσβασιμότητα και χρήση τους από άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

• Σε υποδομές που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

• Σε υποδομές που εξυπηρετούν ανάγκες ικανού αριθμού τοπικού πληθυσμού της ευρύτερης 

περιοχής. 

• Στη δημιουργία μικρών μόνιμων υποδομών άσκησης αθλητικών – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, 

σε υφιστάμενα κυρίως κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, για την μόνιμη δραστηριοποίηση των 

τοπικών κοινωνιών σε θέματα αθλητισμού – ψυχαγωγίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

 

 



Υποδράση 19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί 
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Συνολικός προϋπολογισμός 400.000€ και ένταση ενίσχυσης 100% 

• Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων 
δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική ανάλυση). 

• Στην περίπτωση που η πράξη εμπίπτει στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, η ενίσχυσή της γίνεται με βάση το Άρθρο 53 
«Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς» του ΚΑΝ 651/2014 (δηλαδή έως 100% των επιλέξιμων 
δαπανών, μετά από εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης - χρηματοοικονομική ανάλυση). 

• Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν (ΕΕ) 651/2014 το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 
δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Δικαιούχοι: 

• α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί 

δημόσιοι φορείς) και  

• β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) - Η σύσταση του φορέα (βάσει καταστατικού) να 

έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (κριτήριο αποκλεισμού). 

 

 



Υποδράση 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

Κατηγορίες δράσεων που ενισχύονται: 

Αστικός εξοπλισμός κοινόχρηστων χώρων π.χ. Ανάπλαση παιδικών χαρών, πάρκων αναψυχής, οικισμών κλπ 

• Για την επιλογή των σχετικών παρεμβάσεων απαραίτητες προϋποθέσεις (κριτήρια αποκλεισμού) είναι: 

• να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος 

αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Αιτήσεων Στήριξης της παρούσας πρόσκλησης, 

• η προτεινόμενη παρέμβαση να περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΤΑ, 

• η προτεινόμενη παρέμβαση να αφορά σε οικισμό στον οποίο έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ή τμήμα αυτών να 

προτείνεται για χρηματοδότηση), 

• να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό παράρτημα του 

Οδηγού Αιτήσεων Στήριξης της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

• Ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα 

• Υποδομές τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών  

 Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν: 

• στους βόρειους παραλιακούς Δήμους του Νομού, στην πόλη των Χανίων -Ν. Ρεθύμνου (σημειακές παρεμβάσεις) 

• κατά μήκος διαδρομών και 

• σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα όπως αρχαιολογικοί, φαράγγια, μουσεία κ.λπ. 

• Για τα Κέντρα τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών, θα πρέπει να διασφαλίζεται 

τεκμηριωμένα η λειτουργία τους μετά την ολοκλήρωση του έργου (κριτήριο αποκλεισμού). 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

• Ορειβατικά καταφύγια 

• Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση ορειβατικών και περιπατητικών διαδρομών και μονοπατιών, φαραγγιών, 

σπηλαίων και σημείων στάσης και θέας στη φύση και λοιπών περιοχών ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος 

• Σημάνσεις/θεματικές διαδρομές. 

• Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού τουριστικής πληροφόρησης και προβολής, 

συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων και εφαρμογών.  

• Υποδομές προσβάσιμου τουρισμού (για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους) (αφορά χωρικές υποδομές και όχι 

επιχειρήσεις). 

• Υποδομές τουρισμού περιπέτειας (αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, διάσχιση φαραγγιού, πεζοπορία, ορειβασία, 

αλεξίπτωτο πλαγιάς κ.α.) (αφορά χωρικές υποδομές και όχι επιχειρήσεις). 

 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε: 

• Έργα πού αφορούν στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση μόνιμων υποδομών ψυχαγωγίας και αναψυχής, 

συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου εξοπλισμού 

• Υποδομές συμπληρωματικές των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. 

εκκλησιαστικός, ορειβατικός, σπηλαιολογικός, οινοτουρισμός, τουρισμός ΑΜΕΑ κλπ) όπου ο επισκέπτης 

θα έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει τη διαμονή του στην περιοχή με τη δραστηριότητα που τον 

ενδιαφέρει.  

• Σε περιοχές Natura 2000, και περιφερικά του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και σε τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους, φαράγγια, σπήλαια κλπ. 

• Περιοχές με ειδικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (ειδικά ενδημικά είδη, σπάνια χλωρίδα, ειδικά είδη 

βλάστησης κλπ) 

 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

Συνολικός προϋπολογισμός 500.000€ και ένταση ενίσχυσης 100% 

Δικαιούχοι: 

• α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 
Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) και  

• β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) - Η σύσταση του 
φορέα (βάσει καταστατικού) να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας πρόσκλησης (κριτήριο αποκλεισμού). 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Αφορά την ενίσχυση:  

• Πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και παραστάσεων, φεστιβάλ, εκθέσεων και άλλων συναφών 

δραστηριοτήτων πολιτιστικής έκφρασης που αναδεικνύουν το τοπικό πολιτιστικό κεφάλαιο και προβάλουν την 

παράδοση, τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τη λαογραφία και την 

ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής,  

• Δημιουργικών δραστηριοτήτων και δράσεων σύγχρονου πολιτισμού και διατήρησης-προβολής-ανάδειξης της 

άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• Εργαστηρίων και σεμιναρίων που προάγουν τις τέχνες και τα γράμματα (π.χ. ζωγραφική, μουσική και χορός, 

φωτογραφία, δημιουργική γραφή, χειροτεχνία, κεραμική κλπ.)  

 

Προτεραιότητα θα δοθεί:  

• Σε εκδηλώσεις – διοργανώσεις που είναι ήδη καθιερωμένες στον τοπικό πληθυσμό με σκοπό την οργάνωσή τους 

σε πιο ολοκληρωμένη βάση είτε τον συνδυασμό της με άλλες δραστηριότητες της τοπικής ζωής και οικονομίας 

και την προβολή της για προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών. 

• σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν υποδομές διανυκτέρευσης αγροτουρισμού ή/και επισκέψιμοι χώροι 

παραγωγής, διάθεσης και προβολής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. 

 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Συνολικός προϋπολογισμός 130.000€ και ένταση ενίσχυσης εως 100%  

• Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε απαιτείται η 
εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική ανάλυση). 

• Στην περίπτωση που η πράξη εμπίπτει στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, η ενίσχυσή της γίνεται με βάση το 
Άρθρο 53 «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς» του ΚΑΝ 651/2014 (δηλαδή έως 
100% των επιλέξιμων δαπανών, μετά από εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης - 
χρηματοοικονομική ανάλυση). 

• Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν (ΕΕ) 651/2014 το μέγιστο ποσοστό 
ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης. 

Δικαιούχοι: 

Δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι μόνο Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως 
σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, η σύσταση των οποίων (βάσει καταστατικού) θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 
ένα χρόνο πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης (κριτήριο αποκλεισμού). 

•   

 
 

 

 



Υποδράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών, συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κλπ) 

Ενίσχυση επενδύσεων για τη:  

 Διατήρηση-προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση του εδάφους, του τοπίου και της 

βιοποικιλότητας, με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (συμπεριλαμβανομένων 

περιοχών NATURA 2000), όπως φυτοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις, τεχνικά έργα μικρής 

κλίμακας, υποδομές περιβαλλοντικής ενημέρωσης και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

για μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα και κινδύνους τοπικού επιπέδου, 

 Διάσωση και ανάδειξη πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, 

μύλοι, φάμπρικες, πατητήρια, βρύσες, μητάτα, τυροκέλλια, τυρόσπιτα, δεξαμενές κ.α.) και λοιπών 

στοιχείων της αγροτικής κληρονομιάς, 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών, συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κλπ) 

 Δημιουργία, εκσυγχρονισμό και επέκταση μουσείων-συλλογών-εκθετηρίων, βιβλιοθηκών και 

ωδείων που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά, 

συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης τους και της ανάδειξης τους με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, 

 Δημιουργία πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων και αιθουσών-εργαστηρίων εικαστικών, μουσικών 
και παραδοσιακών τεχνών, 

 Θέατρα και κινηματογράφοι (συμπεριλαμβανομένων και υπαίθριων εγκαταστάσεων), 

 

 



Υποδράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών, συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κλπ) 

 Ανοικτοί χώροι ή αίθουσες καλλιτεχνικών παραστάσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

περιοδικών εκθέσεων, 

 Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 

 Σύνθεση, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών, οπτικοακουστικών, 

λαογραφικών και λογοτεχνικών έργων. 

 Η ενίσχυση φορέων με έντονη και πολυποίκιλη δραστηριότητα, για μικρής κλίμακας υποδομή 

(προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων, μουσικών οργάνων, παραδοσιακών στολών κλπ) 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών, συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κλπ) 

Προτεραιότητα θα δοθεί:  

 Σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται σημαντικό έλλειμμα υποδομών ή προβλήματα (δεν υπάρχει 

παρόμοια υποδομή/ υπηρεσία στην Τοπική Κοινότητα ή υποδομή παρουσιάζει προβλήματα ) 

 Σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονη πολιτιστική δυναμική (υπηρεσίες πολιτισμού, εκδηλώσεις, 

εθελοντές) 

 Στην εξυπηρέτηση αναγκών ικανού αριθμού τοπικού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών, συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κλπ) 

Συνολικός προϋπολογισμός 440.000€ και ένταση ενίσχυσης εως 100%  

• Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε 
απαιτείται η εξέταση επιλέξιμων δαπανών και κέρδους επένδυσης (χρηματοοικονομική ανάλυση). 

• Στην περίπτωση που η πράξη εμπίπτει στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, η ενίσχυσή της 
γίνεται με βάση το Άρθρο 53 «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς» 
του ΚΑΝ 651/2014 (δηλαδή έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, μετά από εξέταση επιλέξιμων 
δαπανών και κέρδους επένδυσης - χρηματοοικονομική ανάλυση). 

• Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν (ΕΕ) 651/2014 το 
μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την 
διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 

 

 



Υποδράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών, συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κλπ) 

Δικαιούχοι 

• α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 
Ιδρύματα, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) και  

• β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) - Η σύσταση του 
φορέα (βάσει καταστατικού) να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας πρόσκλησης (κριτήριο αποκλεισμού). 

 

 



Κριτήρια επιλεξιμότητας / αποκλεισμού  

 

 

Α/Α 
ΚΩΔ. στο 

ΟΠΣΑΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

1 19.2Δ_111 

Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο 

Εξετάζεται η εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, ως προς τον δικαιούχο, τις διαδικασίες, τη νομιμότητα υλοποίησης του έργου και τη λειτουργία 

του μετά την ολοκλήρωση.  

2 19.2Δ_112 

Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών 

κατευθύνσεων των ΤΠ 

Εξετάζεται το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση με τις προτεραιότητες και τη στρατηγική, τους στόχους και τις θεματικές 

κατευθύνσεις του Τ.Π., όμως αναφέρονται στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Χανίων (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας προκήρυξης). 

3 19.2Δ_113 

Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το CLLD/Leader 

Εξετάζεται το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση με τις προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 

ειδικότερα με το υπομέτρο 19.2 αυτού – Δημόσια Έργα, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr, ΠΑΑ 2014-

2020/Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). 

4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξή της.  

5 19.2Δ_115 

Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του άρθρου 

45 του N.4412/2016) 

Εξετάζεται αν τηρείται φάκελος δημόσιας σύμβασης από το δικαιούχο και αν αυτός συμπεριλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το νόμο (βεβαίωση 

δικαιούχου).  

http://www.agrotikianaptixi.gr/


Κριτήρια επιλεξιμότητας / αποκλεισμού  

 

 

6 19.2Δ_116 

Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών, (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων) 

Εξετάζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό κεφάλαιο του παρόντος οδηγού, αν για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος έχει προσκομίσει 

οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών, ενώ για τις δαπάνες κτιριακών υποδομών, έχει ληφθεί υπόψη ο πίνακας τιμών της 

ΟΤΔ (συμπεριλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό).  

7 19.2Δ_117 

Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης  

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της 

αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ που αφορά στην έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Για την αξιολόγηση 

του κριτηρίου συμπληρώνεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης και πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης 

πράξης με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της πρόσκλησης. 

8 19.2Δ_118 

Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής  ή της εθνικής καταγωγής. 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής 

καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.  

9 19.2Δ_119 

Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό 

αντικείμενο 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

10 19.2Δ_120 

Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται  

(το κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.4.4) 

Εξετάζεται το καταστατικό, ή η νομοθεσία, ή το κανονιστικό πλαίσιο βάσει των οποίων, αυτός που ορίζεται στην αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της 

πράξης (είτε αυτός είναι ο δικαιούχος, είτε άλλος), έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης αυτής.  



Κριτήρια επιλεξιμότητας / αποκλεισμού  

 

 

11 19.2Δ_121 

Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Εξετάζεται αν η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό (είδος, ποσότητες, τιμή μονάδας, σύνολο κλπ) σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της 

πρόσκλησης, ενώ για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις υπάρχει ο αντίστοιχος αναλυτικός προϋπολογισμός σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 

των δημοσίων έργων.  

Θα πρέπει να τεκμηριώνεται το είδος και το ύψος των δαπανών, ώστε αυτές να συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου.  

12 19.2Δ_122 

Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης (το κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.4.4) 

Εξετάζονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη του κριτηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα «στοιχεία ιδιοκτησίας» του 

κεφαλαίου «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» του παρόντος οδηγού.  

13 19.2Δ_123 

Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται  στην 

Πρόσκληση  

(Το κριτήριο εξετάζεται μόνο για τις πράξεις ανάπλασης οικισμών της υποδράσης 19.2.4.3) 

Εξετάζεται η υποβολή εγκεκριμένης από το δημοτικό συμβούλιο, μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή 

τμήματος αυτού, η οποία θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνη με τις προδιαγραφές του σχετικού κεφαλαίου του παρόντος οδηγού, καθώς και αν το 

προτεινόμενο έργο αποτελεί μέρος της συνολικής αυτής μελέτης. 

14 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Εξετάζεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τον αναλυτικό αιτούμενο προϋπολογισμό (κτιριακά, εξοπλισμός κλπ).  

15 19.2Δ_125 
Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

16 19.2Δ_126 

Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας 

σε σχέση με την υλοποίηση έργων. 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 



Κριτήρια επιλεξιμότητας / αποκλεισμού  

 

 

17 19.2Δ_128 

Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ 
στην προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη. 

Εξετάζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, καθώς και η ημερομηνία υποβολής του σχετικού φακέλου 
υποψηφιότητας του έργου στην ΟΤΔ.  

18 19.2Δ_129 

Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

Εξετάζεται εάν ο φάκελος υποβολής της πράξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πρόσκλησης («Παράρτημα Αίτησης Στήριξης» του παρόντος 

οδηγού) και η τυπική πληρότητα της αίτησης στήριξης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία 

(ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ και έντυπη υποβολή στην ΟΤΔ), αν χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα 
υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα, κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση. 

19 19.2Δ_130 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Εξετάζεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη 

σχετική υποδράση, όπως περιγράφονται στο τεύχος της προκήρυξης αλλά και στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο πρόγραμμα (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας προκήρυξης). 

20 19.2Δ_131 

Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Εξετάζεται η θέση υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αίτηση στήριξης, στο τοπογραφικό σχέδιο και στο τίτλο κατοχής ή χρήσης του 
ακινήτου, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 



Κριτήρια επιλεξιμότητας / αποκλεισμού  

 

 

21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδ. μέγ. προϋπ. πρ. και επιλ. 

προϋπ. 600.000, σε περίπτ. μη άυλων πρ. και 50.000 σε περίπτ. άυλων. 

Εξετάζεται το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανωτέρω όρια, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που 

είναι επιλέξιμος. 

22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

23 19.2Δ_134 

Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Εξετάζεται η νομική μορφή του δικαιούχου, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις επιλέξιμες νομικές μορφές δικαιούχων της αντίστοιχης υποδράσης της 

παρούσας πρόσκλησης.  

24 19.2Δ_139 

Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 εφόσον  εφαρμόζεται. 

Εξετάζεται η συμβατότητα της πράξης με τα οριζόμενα στον κανονισμό 651/2014 και ιδιαίτερα αν πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του 

εν λόγω κανονισμού και για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου, πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από 

το δικαιούχο.  

25 19.2Δ_140 

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους. 

Εξετάζεται κατά περίπτωση, (ΦΕΚ ίδρυσης, καταστατικό, καταχώριση στο ΓΕΜΗ, δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών κ.λπ, Άδεια λειτουργίας εφόσον υπάρχει, 

για ΟΤΑ απαιτείται το ΦΕΚ σύστασης). 

26 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης. 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 



Κριτήρια επιλεξιμότητας / αποκλεισμού  

 

 

27 19.2Δ_142 

Τεχνική επάρκεια του Ν. 4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις.  

(το κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.4.4) 

Στις περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου, εξετάζεται αν η τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής πληροί τις προδιαγραφές τεχνικής 

επάρκειας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης ή αν ακολουθούνται τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 44 του N.4412/2016 (Α’ 147), σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του υποψήφιου δικαιούχου. 

Τα παραπάνω εξετάζονται από τα αποδεικτικά Τεχνικής ικανότητας δυνητικού δικαιούχου. 

28 ΑΟ2.113 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 

1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6). 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

29 ΑΟ2.114 
Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71). 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

30 ΑΟ2.118 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. 

Εξετάζεται πώς η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Για το κριτήριο, η θετική απάντηση καλύπτει τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: α) στην πράξη προβλέπονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ, β) Δεν 

προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση 

σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, έκθεση 

τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Για την εξέταση του κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-

2020 για την εξειδίκευση του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» (συνημμένο του παρόντος οδηγού). 



Κριτήρια επιλεξιμότητας / αποκλεισμού  

 

 

31 ΑΟ2.119 

Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. 

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, εξετάζεται η συμβατότητά της με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Για την εξέταση του 

κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη  

(συνημμένο του παρόντος οδηγού).  

Όλες οι πράξεις θα εξετάζονται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107, 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα του έργου με το δίκαιο του 

ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό κατά την υποβολή των προτάσεων οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να συμπληρώνουν τη λίστα ελέγχου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του παρόντος οδηγού και να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία (όπου απαιτείται από τη φύση του έργου) τα οποία διασφαλίζουν 

ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές.  

Στις περιπτώσεις έργων πολιτισμού, απαιτείται και η συμπλήρωση του «ερωτηματολογίου ΚΕ έργων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού», σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα του παρόντος οδηγού. 

32 ΑΟ2.121 
Επιλεξιμότητα Πράξης. 

Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις. 

33 ΑΟ2.122 

Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης. 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα 

αξιοποιηθούν (π.χ. σε περίπτωση πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 

φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας και να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια (π.χ. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης 

της πράξης) ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία). Σημειώνεται ότι 

κατά την ολοκλήρωση της πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της. 

34 ΑΟ2.123 
Επιλεξιμότητα Πράξης. 

Εξετάζεται η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της πράξης.. 



Κριτήρια επιλεξιμότητας / αποκλεισμού  

 

 

35 ΑΟ3.112 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. 

Εξετάζονται τα στοιχεία του φορέα, το καταστατικό του, τυχόν κανονιστικές ή άλλες αποφάσεις που τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος έχει την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου.  

Σημειώνεται ότι για συλλογικούς φορείς, αυτοί θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της παρούσας 

πρόσκλησης. Ως ημερομηνία σύστασης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εγγραφής και καταχώρησης του καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.  

36 ΑΟ5.112 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την υποβολή της αίτησης στήριξης 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης του αρμόδιου οργάνου του δυνητικού δικαιούχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης (π.χ. απόφαση δημοτικού 

συμβουλίου Δήμου για την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης στήριξης). 

37 ΑΟ6.111 

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η 

πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. 

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της 

ειδικότερης επιλέξιμης περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση. Επίσης, εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου 

αυτής. Το κριτήριο εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο, τη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), τους ενδεχόμενους 

κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών 

αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων), το επίπεδο ωριμότητας της πράξης, τα χρονοδιαγράμματα 

συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί και άλλα διαθέσιμα εργαλεία. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 

38 ΑΟ7.111 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών η διευκρινιστικών στοιχείων 

Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από τον δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

κεφάλαιο Ι, του παρόντος οδηγού), εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν (έντυπα και ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ) και εντός της καθορισμένης προθεσμίας, όπως 

αυτή ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

 

 

 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) 

ΜΟΡΙΟ 

ΔΟΤΗΣΗ 

(κλ. 0-100) 

19.2.4.2 19.2.4.3 19.2.4.4 
19.2.4.

5 
  

1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

10% 10% 15% 10% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  
50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και  ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
0 

2 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υποδράση 

15% 10% 10% 10% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υποδράση 
0 

3 Προτεραιότητες υποδράσης 
Το έργο εντάσσεται στις προτεραιότητες της υποδράσης  

20% 15% 20% 10% 
100 

Το έργο δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της υποδράσης  0 

4 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5% 5% 5% 10% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
 

 

 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) 

ΜΟΡΙΟ 

ΔΟΤΗΣΗ 

 (κλ. 0-100) 

19.2.4.2 19.2.4.3 19.2.4.4 19.2.4.5   

5 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 

5% 5% 5% 5% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επι-έρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 
50 

6 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων 

εγκρίσεων /αδειών 

20% 20% 20% 20% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/ 

εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις / άδειες. 
30 

7 

Καινοτόμος  χαρακτή-ρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών 

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
5% 5% 5% 5% 100 

8 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 
10% 10% 5% 10% 

100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 5% 
0 

9 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  
Ναι 2% 2% 5% 5% 100 

Όχι         0 



 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) 

ΜΟΡΙΟ 

ΔΟΤΗΣΗ  

(κλ. 0-100) 

19.2.4.2 19.2.4.3 19.2.4.4 19.2.4.5   

                

10 

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 

(σημ. δεν αφορά αθλητικές εγκαταστά-σεις 

και παιδικές χαρές) 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

8% 8% 0% 0% 

50 

Παραδοσιακός οικισμός 50 

11 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) 

(βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ιδίων 

κεφαλαίων / το σύνολο  της ιδιωτικής συμμετοχής 
0% 0% 5% 5% 100 

12 Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην 

Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
0% 10% 0% 10% 

100 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην 

Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
0 

13 

Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο 

του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη 

0% 0% 5% 0% 

100 

Διοργάνωση για 2 ή 3έτη 50 

Διοργάνωση για 1 έτος 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 

Τιμή βάσης (ελάχιστη συνολική βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος):   40  

Το ποσοστό βαρύτητας 0% σημαίνει ότι το κριτήριο δεν βαθμολογείται για τη συγκεκριμένη δράση.  
  



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ : 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ 19.2.4.2 19.2.4.3 19.2.4.4 19.2.4.5 
Δαπάνες για απόκτηση γης √ √     

Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου √ √   √ 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός ΑΠΕ √ √   √ 

Λοιπός Εξοπλισμός √ √   √ 

Μελέτη για την έκδοση Οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου. √ √     

Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας  √ √     

Αξιοποίηση διαδικτύου √       

Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών √ √     

Αγορά μεταφορικού μέσου για τη μετακίνηση ευπαθών ομάδων  √     √ 

Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου √ √ √ √ 

Ανάπτυξη Λογισμικού √ √   √ 

Δαπάνη υποβολής φακέλου √ √ √ √ 

Διαμόρφωση Χώρων   √ √   

Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού      √ √ 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις     √   

Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής      √ √ 

Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού     √ √ 

Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων - προσώπων σε εκδηλώσεις     √   

Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων         

Μελέτες – έρευνες       √ 

Δημιουργία ντοκιμαντέρ       √ 

Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα       √ 

Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού       √ 

Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων       √ 

Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών και παραδοσιακών μουσικών οργάνων       √ 

Στις περιπτώσεις των μη άυλων πράξεων το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000€ και στις περιπτώσεις άυλων πράξεων το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στις 
 50.000€.  



Όλα τα παρακάτω στοιχεία - δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο φυσικό φάκελο που 

υποβάλλεται στην ΟΤΔ. Στο ΟΠΣΑΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf), μόνο 

όσα έχουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στη σχετική στήλη του παρακάτω πίνακα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ : Φάκελος Υποβολής / Απαιτούμενα 

Δικαιολογητικά 

Α Στοιχεία υποβολής φακέλου και λοιπά στοιχεία πρότασης 

Επισύναψη 

στο 

ΟΠΣΑΑ 
   



 

 

Υποδράση 19.2.2.4  

400,000 € 

Υποδράση 19.2.2.6  

500,000 € 

Υποδράση 19.2.3.1  

1,050,000 € 

Υποδράση 19.2.3.2   

780,000 € 

Υποδράση 19.2.3.3  

1,100,000 € 

Υποδράση 19.2.3.4  

800,000 € 

Υποδράση 19.2.3.5  

800,000 € 

Υποδράση 19.2.4.2  

400.000 € 

Υποδράση 19.2.4.3  

500.000 € 

Υποδράση 19.2.4.4  

130.000 € 

Υποδράση 

19.2.4.5  

440.000 € 

Υποδράση 19.2.7.2  

100,000 € 
Υποδράση 19.2.7.3  

100,000 € 

Συνολικός προϋπολογισμός:  

7.100.000 €  


