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2θ Σροποποίθςθ ωσ προσ τθν προςκικθ τθσ υποδράςθσ 19.2.2.2., ωσ προσ τουσ 
επιλζξιμουσ Κ.Α.Δ. για χρθματοδότθςθ ανά υποδράςθ και ωσ προσ τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προτάςεων με τθν αρ. 18/19-07-2019 Απόφαςθ ΕΔΠ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1Η ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ CLLD / LEADER 

Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

(ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΓΣΑΑ) 
 
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ CLLD / LEADER (Μζτρο 19: Τοπικι 

Ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων CLLD / LEADER, του Ρρογράμματοσ 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020 – Υπομζτρο 19.2: «Στιριξθ για τθν υλοποίθςθ 

πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ΤΑΡΤοΚ»  πράξεων  ιδιωτικοφ χαρακτιρα), θ Ομάδα 

Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ) ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΗΤΗΣ ΑΕ καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ 

(υποψιφιουσ δικαιοφχουσ) να υποβάλλουν αιτιςεισ ςτιριξθσ (προτάςεισ) για ζργα 

ιδιωτικοφ χαρακτιρα.  

Ρεριοχι εφαρμογισ των δράςεων, ςτα οποία αναφζρεται θ παροφςα πρόςκλθςθ, αποτελεί 

θ περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD / LEADER τθσ ΟΤΔ που αποτελείται 

από όλεσ τισ Δθμοτικζσ ενότθτεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χανίων (εκτόσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ  Χανίων) και τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Λαππαίων, Νικθφόρου Φωκά και Φοίνικα, 

τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ εκφμνου. 

Οι υποδράςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρεται θ παροφςα πρόςκλθςθ είναι οι εξισ : 

ΔΡΑΕΙ/ΤΠΟΔΡΑΕΙ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

Δ.Δ. (€) 
ΚΑΝ. ΠΛΑΙΙΟ 

% 
ΕΝΙΧΤΗ 

19.2.2 Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ 
εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

19.2.2.2 Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων 
με αποτζλεςμα μθ γεωργικό 
προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ 
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ.  

 

351.000,00 
Άρκρο 17 του Καν (ΕΕ) 
1305/2013, Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 

50% ζωσ 
200.000 € 
Δθμόςια 
Δαπάνθ 
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19.2.2.4 Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν 
μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του 
εμπορίου με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ 

260.000,00 

Άρκρο 19, παρ. 1β, 
Καν. (ΕΕ) αρικ. 
1305/2013, Καν. (ΕΕ) 
αρικ. 1407/2013 

 

65% ζωσ 
200.000 € 
Δθμόςια 
Δαπάνθ 

19.2.2.6 Ενίςχυςθ επενδφςεων τθσ 
οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν 
αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

325.000,00 

Άρκρο 17, παρ. 1β. 
Καν. (ΕΕ) αρικ. 
1305/2013 Καν. (ΕΕ) 
αρικ. 1407/2013 

 

50% ζωσ 
200.000 € 
Δθμόςια 
Δαπάνθ 

 

Άρκρο 19, παρ. 1β, 
Καν. (ΕΕ) αρικ. 
1305/2013 Καν. (ΕΕ) 
αρικ. 1407/2013 

 

65% ζωσ 
200.000 € 
Δθμόςια 
Δαπάνθ 

 

19.2.3. Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

19.2.3.1 Οριηόντια εφαρμογι 
μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι 
ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων 
με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

525.000,00 

Άρκρο 17, παρ. 1β. 
Καν. (ΕΕ) αρικ. 
1305/2013, 
παράρτθμα ΙΙ Καν. (ΕΕ) 
αρικ. 1305/2013. 

 

50% ζωσ 
600.000 € 
ςυνολικό 
κόςτοσ 

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

495.000,00 

Άρκρο 19, παρ. 1β, 
Καν. (ΕΕ) αρικ. 
1305/2013, άρκρο 
14 Καν. (ΕΕ) αρικ. 
651/2014. 

  

45% ζωσ 
600.000 € 
ςυνολικό 
κόςτοσ 

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

360.000,00 

Άρκρο 19, παρ. 1β, 
Καν. (ΕΕ) αρικ. 
1305/2013, άρκρο 14 
Καν. (ΕΕ) αρικ. 
651/2014. 

 

45% ζωσ 
600.000 € 
ςυνολικό 
κόςτοσ 
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19.2.3.5 Οριηόντια εφαρμογι 
ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ 
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 
του αγροτικοφ πλθκυςμοφ 
(παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, 
κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

360.000,00 

Άρκρο 19, παρ. 1β, Καν. 
(ΕΕ) αρικ. 1305/2013, 
άρκρο 14 Καν. (ΕΕ) αρικ. 
651/2014. 

45% ζωσ 
600.000 € 
ςυνολικό 
κόςτοσ 

19.2.7. υνεργαςία μεταξφ διαφορετικών παραγόντων 

19.2.7.2 Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, 
πρακτικϊν, διεργαςιϊν και 
τεχνολογιϊν ςτον τομζα των 
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ 

65.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρκρο 
35 / Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

65% ζωσ 
200.000 € 
Δθμόςια 
Δαπάνθ 

19.2.7.3. Συνεργαςία μεταξφ 
μικρϊν επιχειριςεων για 
διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων 
εργαςίασ και τθν κοινι χριςθ 
εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ 
και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν 
εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, 
που ςυνδζονται με τον 
αγροτουριςμό 

65.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρκρο 
35 / Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

65% ζωσ 
200.000€ 
Δθμόςια 
Δαπάνθ 

 

Η παροφςα πρόςκλθςθ ζχει ςυνολικό ενδεικτικό προχπολογιςμό 2.806.000,00 € ςε όρουσ 
Δθμόςιασ Δαπάνθσ.  
Οι δράςεισ που εντάςςονται ςτο Τοπικό Ρρόγραμμα, οι δικαιοφχοι, οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, 
τα ποςοςτά επιχοριγθςθσ, οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, οι προβλεπόμενεσ 
διαδικαςίεσ και τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ, τα ςχετικά υποδείγματα τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ και τα ςυνοδευτικά ζντυπα αυτισ, κακϊσ και ο τρόποσ και οι όροι 
υλοποίθςθσ των ζργων, περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Ρρόςκλθςθ και ςτα παραρτιματα 
τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και τα οποία μποροφν να προμθκεφονται οι 
ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΗΤΗΣ Α.Ε ςτθν Παςθ 
Χανίων, από τθν ιςτοςελίδα του ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΗΤΗΣ 

Α.Ε,www.oakae.gr/anaptyksiaka-erga/leader-clld/ και από τθν ιςτοςελίδα του ΡΑΑ 
2014-2020:  www.agrotikianaptixi.gr. 
 
Οι αιτιςεισ ςτιριξθσ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του ΡΣΚΕ (www.ependyseis.gr) 
ςυνοδευόμενεσ από τα δικαιολογθτικά / ζγγραφα για τα οποία ορίηεται ωσ υποχρεωτικι θ 
θλεκτρονικι υποβολι. Για τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο ΡΣΚΕ  πρζπει να ζχει προθγθκεί 
διαδικαςία απόκτθςθσ προςωπικϊν κωδικϊν πρόςβαςθσ από τον/τθν  δυνθτικό/ι 
δικαιοφχο.  
 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.ependyseis.gr/
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Ημερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ ςτιριξθσ:  11 Ιουνίου 2019 και ώρα 

12:00 

Ημερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ ςτιριξθσ:  2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 
15:00 

 
Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο ΡΣΚΕ, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, μζχρι τθν 11θ 
Οκτωβρίου και ώρα 15:00 να αποςτείλουν ςτθν ΟΤΔ αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ μαηί με φυςικό φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει: όλα 
τα ζντυπα του Ραραρτιματοσ Ι και τα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά 
περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ, Υπόδειγμα_2,  «Οδθγόσ Επιλεξιμότθτασ επιλογισ», τα 
οποία δφναται να εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ. 
Σε περίπτωςθ υποβολισ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ιδιοχείρωσ, αυτά κα 
πρωτοκολλϊνται κατά τθν παραλαβι τουσ, ωσ ειςερχόμενα ζγγραφα ςτο πρωτόκολλο τθσ 
Ο.Τ.Δ. Η θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ αυτϊν κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ 
υποβολισ.  
Σε περίπτωςθ αποςτολισ, ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται θ θμερομθνία που 
αναγράφεται ςτθ ςφραγίδα αποςτολισ ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι ςτο 
παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ, θ οποία κα πρζπει να είναι 
ευδιάκριτθ. Η απόδειξθ αποςτολισ των ΕΛΤΑ ι τθσ  εταιρείασ ταχυμεταφοράσ κεωρείται 
αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ.  
Δε κα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ ςτιριξθσ εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν και αιτιςεισ για 
τισ οποίεσ δεν ζχει προθγθκεί θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΡΣΚΕ.  
Για αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι των προτάςεων, τθ ςυμπλιρωςθ 
των αιτιςεων ςτιριξθσ και άλλεσ διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 9.00 – 15.00 ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ ι ςτα 
τθλζφωνα 2821029315 και 2821029821, φαξ: 2821029350 ι ςτο e-mail : leader@oakae.gr 
(κα. Αγοραςτάκθ Ειρινθ, κ. Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ) 
 
 
 

Για τoν ΟΑΚ ΑΕ 
 

Αναςτάςιοσ Βάμβουκασ 
Ρρόεδροσ Ε.Δ.Ρ. CLLDLEADER 

 
 
 
 
 

 
Το Τοπικό Ρρόγραμμα CLLD/LEA DER ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  
 

mailto:leader@oakae.gr

