ΟΣΔ: ΟΑΚ ΑΕ – ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV : ΕΝΣΑΗ ΕΝΙΧΤΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΤΠΟ-ΔΡΑΗ
ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

19.2.2.2

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ
ΤΠΟΔΡΑΗ

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ
μεταποίθςθ, εμπορία και / ι
Κανονιςμόσ (ΕΕ)
ανάπτυξθ γεωργικών προϊόντων με
1305/2013,
αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για
άρκρο 17
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικών ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ

19.2.2.4

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ
τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ, παραγωγι σειδών
μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του
εμπορίου με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικών ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κανονιςμόσ
(ΕΕ)1305/2013,ά
ρκρο 19

19.2.2.6

Ενίςχυςθ επενδφςεων
οικοτεχνίασ και
πολυλειτουργικών
αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικών ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013,
άρκρο 17
Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013,
άρκρο 19

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΘΕΣΟ ΕΝΙΧΤΗ

50%

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 // Η πράξθ
είναι ςφμφωνθ με τουσ
ειδικοφσ όρουσ εφαρμογισ τθσ
υποδράςθσ

65%

50%

65%

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 // Η
πράξθ είναι ςφμφωνθ με
τουσ ειδικοφσ όρουσ
εφαρμογισ τθσ υποδράςθσ

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 // Η
πράξθ είναι ςφμφωνθ με
τουσ ειδικοφσ όρουσ
εφαρμογισ τθσ υπο-δράςθσ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ

1. Ίδρυςθ
•
Φυςικά πρόςωπα ζωσ 35 ετών
•
Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ δικαίου, ςτο
κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν νζοι/εσ (ζωσ 35
ετών ) με ποςοςτό τουλάχιςτον 75% και θ διαχείριςι
τουσ αςκείται αποκλειςτικά από τουσ νζουσ/εσ που
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ
και μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ
τθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ
2. Επζκταςθ , εκςυγχρονιςμόσ
•
Πολφ μικρζσ, μικρζσ, επιχειριςεισ κατά τθν
ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ.
•
Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι
Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και άλλεσ
διατάξεισ».

Πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ Η επενδυτικι
πράξθ κα πρζπει να αφορά μόνο ςε ζνα από τα δφο
άρκρα(17 ι 19) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και ςτα
δφο άρκρα.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ
ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΘΕΣΟ ΕΝΙΧΤΗ

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013,
άρκρο 17

50%

Καν.(ΕΕ) αρικ.
1305/2013,παράρτθμα ΙΙ

Μικρέσ & πολύ μικρέσ επιχειρήςεισ

19.2.3.3

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ
επενδφςεων ςτον τομζα του
τουριςμοφ
με
ςκοπό
τθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013,
άρκρο 19

45%

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 651/2014
άρκρο 14

Μικρέσ & πολύ μικρέσ επιχειρήςεισ

19.2.3.4

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ
επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ
βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ,
παραγωγισ ειδών μετά τθν 1θ
μεταποίθςθ, και του εμπορίου με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013,
άρκρο 19

45%

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 651/2014
άρκρο 14

Μικρέσ & πολύ μικρέσ επιχειρήςεισ

ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

19.2.3.1

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ,
εμπορίασ
και/ι
ανάπτυξθσ
γεωργικών
προϊόντων
με
αποτέλεςμα γεωργικό προϊόν με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ
ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΘΕΣΟ ΕΝΙΧΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

19.2.3.5

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ
επενδφςεων παροχισ υπθρεςιών
για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ
πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί,
χώροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά
κζντρα κλπ) με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013,
Άρκρο 19

45%

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 651/2014
άρκρο 14

Μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ

65%

Καν. (ΕΕ) 1407/2013

Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ και λειτουργία Ευρωπαϊκισ
φμπραξθσ Καινοτομίασ (ΕΚ).

65%

Καν. (ΕΕ) 1407/2013

Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ και λειτουργία Ευρωπαϊκισ
φμπραξθσ Καινοτομίασ (ΕΚ).

19.2.7.2

19.2.7.3

Ανάπτυξθ
νζων
προϊόντων,
πρακτικών,
διεργαςιών
και Άρκρο 35 του Καν
τεχνολογιών ςτον τομζα των (ΕΕ) 1305/2013
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ
υνεργαςία
μεταξφ
μικρών
επιχειριςεων για διοργάνωςθ
κοινών μεκόδων εργαςίασ και τθν
κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και Άρκρο 35 του Καν
πόρων κακώσ και για τθν ανάπτυξθ (ΕΕ) 1305/2013
και/ι τθν εμπορία τουριςτικών
υπθρεςιών που ςυνδζονται με τον
αγροτουριςμό

ημείωςη : Σα ποςοςτά ενίςχυςησ βάςει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) ιςχφουν έωσ τισ 31/12/2020

1θ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 19.2 (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα)/ΙV Ποςοςτά ενίςχυςθ ανά Τποδράςθ

