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Ανώγεια   28.02.2019 
Αριθ. Πρωτ.  205 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER 

Μέτρο 19 : Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER 

 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

(συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ) 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER (Μέτρο 19 : Τοπική Ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

2020) της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να 

υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης (προτάσεις) για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή 

παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER  της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται συνοπτικά 

παρακάτω :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δήμος Αγίου Βασιλείου  : το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης  

Δήμος Αμαρίου (το σύνολο του Δήμου)  

Δήμος Ανωγείων (το σύνολο του Δήμου) 

Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο του Δήμου)  

Δήμος Ρεθύμνου : το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου και από την  

Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της και οι εκτός της πόλης οικισμοί της 

Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου : Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος,  Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό 

Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δήμος Γόρτυνας : το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα. 

Δήμος Μαλεβιζίου :  το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας 

Κρουσώνα  και  οι τοπικές κοινότητες Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη της Δημοτικής 

Ενότητας Τυλίσου. 

Δήμος Φαιστού :  το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού και οι τοπικές 

κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών από την Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου. 
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Οι υποδράσεις στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής : 

 

Δράσεις / Υποδράσεις Ενδεικτική 
ΔΔ (€) 

Καν.Πλαίσιο %   Ενίσχυσης 

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. 

150.000,00 Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 

50% έως 
200.000 € ΔΔ 

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον 
τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής.  

230.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
Καν. (ΕΕ) αριθ. 
1407/2013. 

65% έως 
200.000 € ΔΔ 

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.  

130.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 

65% έως 
200.000 € ΔΔ 

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 
κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής.  

100.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 

65% έως 
200.000 € ΔΔ 

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

235.300,00  Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

50% έως 
200.000 € ΔΔ 

Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

65% έως 
200.000 € ΔΔ 

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.  

400.000,00 Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
παράρτημα ΙΙ Καν. (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013. 

50% έως 
600.000 € 
συν.κόστος 

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

600.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ. 
651/2014. 

45% έως 
600.000 € 
συν.κόστος 
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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.  

200.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ. 
651/2014. 

45% έως 
600.000 € 
συν.κόστος 

 

Η παρούσα πρόσκληση έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.045.300,00 €. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά 

επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα 

αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην 

Πρόσκληση και στα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και τα οποία μπορούν 

να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια 

Ρεθύμνου, από την ιστοσελίδα του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  

www.leader-clld.akomm.gr και από την ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020:  www.agrotikianaptixi.gr.  

 

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ  (www.ependyseis.gr) συνοδευόμενες 

από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για την 

ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ  πρέπει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών 

πρόσβασης από τον/ την  δυνητικό δικαιούχο. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  13/03/2019 και ώρα 13.00 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  22/07/2019 και ώρα 15.00 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ και εντός 7 ημερών  οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να 

αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί 

με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά 

τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2,  «Οδηγός Επιλεξιμότητας 

επιλογής», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας 

πρόσκλησης. Αν η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του φυσικού φακέλου συμπίπτει με μη εργάσιμη 

ημέρα τότε η κατάθεση γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα και η υποβολή θεωρείται 

εμπρόθεσμη. Ως καταληκτική ώρα για την κατάθεση του φυσικού φακέλου ορίζεται η 15:00.  

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλώνται κατά την 

παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης 

αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη 

σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της 

εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή 

της  εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.ependyseis.gr/
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Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν 

έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ. 

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 10.00 – 15.30 στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 2834031402 και 2834031606, 

φαξ : 2834031058 ή στο e-mail : leader@akomm.gr (κ. Δημήτρης Παττακός, κα. Εύη Βρέντζου)   

 

Για τo ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
 
 

Εμμανουήλ Καλλέργης 

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER 

 
 
 
 

 
Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 

 

mailto:leader@akomm.gr

