
Υποδράσεις Ιδιωτικών 

Επενδύσεων & 

Κριτήρια του Τ.Π. 

CLLD/LEADER της  

Ανατολικής 

Πελοποννήσου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E. 

Λεωνίδιο Αρκαδίας, 223 00 

Τ.: 2757022807-8 

E: info@parnonas.gr 

S: www.parnonas.gr  

 

 

 

 

 

Α
ν
α

το
λ
ικ

ή
 Π

ελ
ο

π
ό

ν
ν

η
σ

ο
ς

. 
Α

π
ό

θ
εμ

α
 Β

ιό
σ

φ
α

ιρ
α

ς
 &

 

Ε
π

ιχ
ει

ρ
η

μ
α

τι
κ
ές

 Ζ
ώ

ν
ες

 Κ
α

ιν
ο

το
μ

ία
ς

 

    

Α
ν
α

το
λ
ικ

ή
 Π

ελ
ο

π
ό

ν
ν

η
σ

ο
ς

. 
Α

π
ό

θ
εμ

α
 Β

ιό
σ

φ
α

ιρ
α

ς
 &

 

Ε
π

ιχ
ει

ρ
η

μ
α

τι
κ
ές

 Ζ
ώ

ν
ες

 Κ
α

ιν
ο

το
μ

ία
ς

 

 

 

 

 

2017 

mailto:info@parnonas.gr
http://www.parnonas.gr/


 

Παρακάτω παρατίθενται οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER 2014-2020 του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» 

του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής 

Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, όπως έχουν διαμορφωθεί έως τώρα από την 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., βάσει της τοπικής στρατηγικής με τίτλο: «Ανατολική 

Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας». 

 

Ενημερωτικά, το Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. «Ανατολική 

Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», εγκρίθηκε με 

συνολική δημόσια δαπάνη 11.700.000€, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε 

31 πολυταμειακά τοπικά προγράμματα και 18 μονοταμειακά (16 από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 2 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας), συνολικού προϋπολογισμού 360,6 εκ. €.  

 

Στην παρούσα χρονική περίοδο, το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER βρίσκεται σε φάση 

αναμόρφωσης, επομένως ενδέχεται μέρος των Τεχνικών Δελτίων (ποσοστά ενίσχυσης, 

ποσά, κτλ) των δράσεων, να τροποποιηθούν.   

 

Συγκεντρωτικά, οι δράσεις αυτές (ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

 



Δράσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα 

 

ΠΑΑ 2014-2020 

 Κωδικός 

Δράσης 
Τίτλος Δράσης 

Άρθρο 

Καν. (ΕΕ) 

1305/2013 

Αντιστοιχία με 

σχετικό Μέτρο 

ΠΑΑ 2014-20 & 

Καν. 808/2014 

Δικαιούχοι 

Μέγιστο ύψος 

προϋπολογισμού 

ανά επένδυση 
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19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 14 M 1.1 
Φορείς παροχής υπηρεσιών 

μεταφοράς γνώσεων και 

ενημέρωσης  

100.000 

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 14 M 1.2 
Φορείς παροχής υπηρεσιών 

μεταφοράς γνώσεων και 

ενημέρωσης  

100.000 
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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. 

19 Μ 6.2, 6.4 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κάτοικοι ή μη της περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος που δύνανται να 

ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα.                                    

Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες 

γεωργών 

300.000 

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. 

19 Μ 6.2, 6.4 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κάτοικοι ή μη της περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος που δύνανται να 

ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα.                                    

Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες 

γεωργών 

300.000 

19.2.2.6 
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
19 Μ 6.2, 6.4 

Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες 

γεωργών 
300.000 
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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. 

17 Μ 4.2.1 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κάτοικοι ή μη της περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος που δύνανται να 

ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα.                                    

Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες 

γεωργών 

600.000 

19.2.3.2 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

17 Μ 4.2.2 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κάτοικοι ή μη της περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος που δύνανται να 

ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα.                                    

Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες 

γεωργών 

600.000 



19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
19 Μ 6.2, 6.4 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κάτοικοι ή μη της περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος που δύνανται να 

ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα.                                    

Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες 

γεωργών 

600.000 

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. 

19 Μ 6.2, 6.4 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κάτοικοι ή μη της περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος που δύνανται να 

ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα.                                    

Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες 

γεωργών 

600.000 
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19.2.6.1 
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 

φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 
24 Μ 8.3, 8.4 

ιδιώτες και δημόσιοι 

δασοκαλλιεργητές, 

περιβαλλοντικοί και λοιποί 

κρατικοί φορείς, σύλλογοι 

περιβαλλοντικής δράσης, ΟΤΑ Α' 

Βαθμού και υπηρεσίες αυτών 

600.000 
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19.2.7.2 
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της δασοπονίας 
35 Μ 16.2 

Φορείς εντός της ΕΕ, του 

γεωργικού και του δασικού 

τομέα, της αλυσίδας τροφίμων 

και άλλων,  ενώσεις 

παραγωγών, συνεταιρισμών και 

διεπαγγελματικών οργανώσεων, 

νεοσυσταθέντα συμπλέγματα 

φορέων (clusters) και δίκτυα 

100.000 

ΕΠΑλΘ 2014-2020 

 
Κωδικός 

Δράσης 
Τίτλος Δράσης Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Δικαιούχοι 

Μέγιστο ύψος 

προϋπολογισμού 

ανά επένδυση 

Π
Ρ

Ο
ΤΕ

Ρ
Α

ΙΟ
ΤΗ

ΤΑ
 4

.2
 

4.2.1 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με 

σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των 

εισοδημάτων τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια,κλπ) 

30 

Αλιείς ή ομάδες αλιέων (Φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή 

μη της περιοχής παρέμβασης 

του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

150.000 

4.2.2 

Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με 

διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται 

με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. 

63.1.β 

Αλιείς ή ομάδες αλιέων (Φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή 

μη της περιοχής παρέμβασης 

του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

600.000 

4.2.3 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, 

υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση) 

63.2 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κάτοικοι ή μη της περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος που δύνανται να 

ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα.                                    

Αλιείς ή ομάδες αλιέων 

600.000 



Νομική Βάση 

 
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για το ΠΑΑ 

και του (ΕΕ) 508/2014 για το ΕΠΑλΘ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων. 

 

Αρθρο 14 του 1305/2013 

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 

 

Η στήριξη βάσει του εν λόγω μέτρου καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση και τις δράσεις απόκτησης 

δεξιοτήτων, τις δράσεις επίδειξης και τις δράσεις ενημέρωσης. Η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις 

απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική 

καθοδήγηση. 

Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών 

εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση. 

Η στήριξη βάσει του εν λόγω μέτρου πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των προσώπων που 

απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας, των διαχειριστών γης και 

άλλων οικονομικών φορέων που είναι ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές. 

Ο πάροχος κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης είναι ο δικαιούχος της 

ενίσχυσης. 

Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου δεν περιλαμβάνει μαθήματα ή κατάρτιση, τα οποία αποτελούν 

μέρος κανονικών εκπαι-δευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης 

εκπαίδευσης. 

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν τις 

κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την 

εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος. 

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θεωρούνται οι δαπάνες διοργάνωσης και 

εκτέλεσης δράσεων μετα-φοράς γνώσεων ή ενημέρωσης. Στην περίπτωση των έργων επίδειξης, η 

στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής 

και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών είναι 

επίσης επιλέξιμες. Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πληρώνονται στον 

δικαιούχο. 

Για να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές 

εκμεταλλεύσεις διακρίνονται σαφώς από παρόμοιες δράσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 

Ένωσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 83 για 

τη διάρκεια και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ανταλλαγής γεωργικής και δασικής εκμετάλλευσης 

και αγροτικών και δασικών επισκέψεων. 

Η Επιτροπή θέτει με εκτελεστικές πράξεις τους κανόνες που αφορούν τους όρους πληρωμής των 

δαπανών των συμμετεχόντων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης πιστοποιητικών ή άλλων όμοιων εντύπων. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 84. 

 

Άρθρο 17 του 1305/2013 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

 

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου καλύπτει τις επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες: 

α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης 

β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο 

παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας. Το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα· 

γ) αφορούν υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της 

γεωργίας και της δασοπονίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, τον 

αναδασμό και τη βελτίωση, την παροχή και την εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτων· ή 

δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών και 

κλιματικών στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η 

κατάσταση διατήρησης της βιοποικιλότητας των ειδών και των ενδιαιτημάτων καθώς και η ενίσχυση της 

αξίας ως δημόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται στο Natura 2000 ή άλλων συστημάτων μεγάλης 

φυσικής αξίας που καθορίζονται στο πρόγραμμα. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε γεωργούς ή ομάδες γεωργών. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0508&from=EL


 

6 

Στις περιπτώσεις επενδύσεων για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη 

μέλη κατευθύνουν τη στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη βάση της ανάλυσης SWOT που 

πραγματοποιείται σε σχέση με την προτεραιότητα της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη «ενίσχυση της 

βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε 

όλες τις περιφέρειες και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών γεωργικής εκμετάλλευσης και της αειφόρου 

διαχείρισης των δασών». 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που 

προβλέπεται στο παράρτημα II. Τα εν λόγω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν, όσον αφορά τους νέους 

γεωργούς, για τις συλλογικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με 

συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, και για τα ολοκληρωμένα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο 

πλαίσιο περισσοτέρων του ενός μέτρων, για τις επενδύσεις σε περιοχές με φυσικά και άλλα ειδικά 

μειονεκτήματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 για επενδύσεις που συνδέονται με δράσεις στο πλαίσιο 

των άρθρων 28 και 29 και για τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την 

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, σύμφωνα με τα ποσοστά στήριξης που 

προβλέπονται στο παράρτημα II. Παρ’ όλα αυτά, το ανώτατο συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 90 %. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία γ) και δ) υπόκειται στα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται 

στο παράρτημα II. 

Μπορεί να χορηγείται στήριξη σε νέους γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική 

εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης για τις επενδύσεις, προκειμένου να συμμορφούνται προς 

τις προδιαγραφές της Ένωσης που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της 

εργασιακής ασφάλειας. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να χορηγείται για 24 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από την 

ημερομηνία εγκατάστασης. 

Αν η νομοθεσία της Ένωσης επιβάλει νέες απαιτήσεις για τους γεωργούς, η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται 

για επενδύσεις που αποσκοπούν στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές για 12 μήνες, κατ’ 

ανώτατο όριο, από την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται δεσμευτικές για τη γεωργική εκμετάλλευση. 

 

Άρθρο 19 του 1305/2013 

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 

 

Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου καλύπτει: 

α) τις ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για: 

• νέους γεωργούς· 

• μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές 

• την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων 

β) τις επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων· 

γ) τις ετήσιες ή εφάπαξ ενισχύσεις στους γεωργούς που είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο καθεστώς 

για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων το οποίο θεσπίστηκε από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 («το καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων») που μεταβιβάζουν οριστικά 

την εκμετάλλευσή τους σε άλλον γεωργό 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) χορηγείται σε νέους γεωργούς. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο ii) χορηγείται σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού 

νοικοκυριού που ασκούν διαφοροποιημένες μη γεωργικές δραστηριότητες και σε πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα αγροτικών περιοχών. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο iii) χορηγείται σε μικρές εκμεταλλεύσεις, όπως 

ορίζονται από τα κράτη μέλη. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και άλλα 

φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται στους γεωργούς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι να 

συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι, τη στιγμή υποβολής 

της αίτησής τους για στήριξη, ήταν επιλέξιμοι επί ένα τουλάχιστον έτος, και οι οποίοι δεσμεύονται να 

μεταβιβάσουν μόνιμα ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο 

γεωργό. Η ενίσχυση καταβάλλεται από την ημερομηνία της μεταβίβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή 

υπολογίζεται αναλόγως της περιόδου αυτής και καταβάλλεται εφάπαξ. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού 

καθεστώτος που παρέχεται στην ομάδα και τα μέλη της από την εθνική νομοθεσία, μπορεί να θεωρηθεί 

ως μέλος γεωργικού νοικοκυριού, με την εξαίρεση των γεωργικών εργατών. Όταν ένα νομικό πρόσωπο 

ή η ομάδα νομικών προσώπων θεωρείται μέλος γεωργικού νοικοκυριού, το εν λόγω μέλος πρέπει να 

ασκεί γεωργική δραστηριότητα στη γεωργική εκμετάλλευση τη στιγμή υποβολής της αίτησης στήριξης. 
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Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η 

υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της 

απόφασης δια της οποίας χορηγείται η ενίσχυση. 

Για τους νέους γεωργούς που λαμβάνουν ενίσχυση σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο i) της 

παραγράφου 1,το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει ότι ο νέος γεωργός πρέπει να ανταποκρίνεται στον 

ορισμό του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 εντός 18 

μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης. 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και κατώτατα όρια που επιτρέπουν την πρόσβαση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων στη στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημεία i) και iii). Το χαμηλότερο όριο 

στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) είναι υψηλότερο από το ανώτατο όριο στήριξης 

δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο iii). Η στήριξη περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις που εμπίπτουν 

στον ορισμό των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) καταβάλλεται σε δύο δόσεις τουλάχιστον, για περίοδο 

πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο. Οι δόσεις μπορούν να είναι φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας δόσης, 

δυνάμει της παραγράφου 1 σημεία α)ί) και α)ίί) εξαρτάται από την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

Το ανώτατο ποσό στήριξης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζεται στο παράρτημα 

II. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό στήριξης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής όπου εφαρμόζεται το 

πρόγραμμα. 

Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να ισούται με το 120 % της ετήσιας ενίσχυσης 

που δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων. 

Για μια αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 83 σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο των 

επιχειρηματικών σχεδίων και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό 

των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 26 του 1305/2013 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών 

προϊόντων. 

 

Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές, σε 

δήμους και σε ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ για επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή 

σχετικές με την επεξεργασία, την κινητοποίηση και εμπορία που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα 

δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των μικρών 

νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 

υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ. 

Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις 

και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που είναι φιλικά 

προς το έδαφος και τους πόρους. 

Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες 

τις εργασίες εκμε-τάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης, 

Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που καθορίζονται στο παράρτημα II. 

 

Άρθρο 35 του 1305/2013 

Συνεργασία 

 

Η στήριξη δυνάμει του παρόντος μέτρου παρέχεται ώστε να προωθηθούν οι μορφές συνεργασίας στις 

οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς και συγκεκριμένα: 

α) μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων εντός της ΕΕ, του γεωργικού και του δασικού 

τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των 

προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων παραγωγών, 

συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων· 

β) δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων· 

γ) ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 

γεωργίας, όπως αναφέ¬ρεται στο άρθρο 56. 

Η συνεργασία βάσει της παραγράφου 1 αφορά, ιδίως, τα ακόλουθα: 

α) πιλοτικά έργα· 
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β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, 

των τροφίμων και της δασοπονίας· 

γ) τη συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή 

χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών 

που συνδέονται με τον αγροτουρισμό· 

δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών· 

ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και 

τοπικών αγορών· 

στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την 

προσαρμογή σε αυτή· 

ζ) κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της διατήρησης του γεωργικών τοπίων· 

η) οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο 

προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες· 

θ) εφαρμογή, ιδίως με ομάδες δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 32 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

εκτός όσων ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την 

επιδίωξη μίας ή περισσότερων από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη· 

ι) εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων δασών ή ισοδύναμων μέσων. 

ια) διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική 

περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη, τη γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες και την εκπαίδευση 

σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων 

(clusters) και δίκτυα και σε εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα. 

Η στήριξη πράξεων δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) μπορεί επίσης να χορηγείται σε 

μεμονωμένους φορείς, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. 

Τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο α) και των δράσεων δυνάμει 

της παραγράφου 2 στοιχείο β), που πραγματοποιούνται από μεμονωμένους φορείς, όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 3, δημοσιοποιούνται. 

Οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες συνδέονται με τις μορφές συνεργασίας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου: 

α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση επιχειρηματικού 

σχεδίου ή διαχειριστικού σχεδίου δασών ή ισοδύναμου μέσου, ή η χάραξη στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· 

β) η εμψύχωση της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα συλλογικό εδαφικό έργο ή ένα 

έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί από λειτουργική ομάδα ΕΣΚ (Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας) για 

την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56. Όσον αφορά 

τα συμπλέγματα φορέων (clusters), η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, 

τη δικτύωση μεταξύ μελών και τη στρατολόγηση νέων μελών· 

γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας· 

δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, 

περιβαλλοντικού σχεδίου, προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου, στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ή 

άλλων δράσεων με στόχο την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών· 

ε) δραστηριότητες προώθησης. 

Όταν υλοποιείται επιχειρηματικό σχέδιο ή περιβαλλοντικό σχέδιο ή διαχειριστικό σχέδιο δασών ή 

ισοδύναμο μέσο ή στρατηγική ανάπτυξης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις είτε ως 

συνολικό ποσό που καλύπτει τις δαπάνες της συνεργασίας και τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται 

ή ως επιμέρους ποσό που καλύπτει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας και χρησιμοποιεί πόρους από άλλα 

μέτρα ή άλλα Ταμεία της Ένωσης για την υλοποίηση του έργου. 

Όταν καταβάλλεται ενίσχυση ως συνολικό ποσό και το υπό υλοποίηση έργο είναι τέτοιο ώστε να 

καλύπτεται από άλλο μέτρο του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται το σχετικό ανώτατο ποσό ή 

συντελεστής στήριξης. 

Η συνεργασία μεταξύ φορέων που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικές περιοχές ή κράτη μέλη είναι 

επίσης επιλέξιμη για στήριξη. 

Η στήριξη περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών, εκτός εάν πρόκειται για συλλογική 

περιβαλλοντική δράση σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. 
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Η συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μπορεί να συνδυασθεί με έργα που χρηματοδοτούνται 

από άλλα Ταμεία της Ένωσης, εκτός του ΕΓΤΑΑ, στην ίδια επικράτεια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, ως αποτέλεσμα συνδυασμού του παρόντος μέτρου με άλλα εθνικά ή 

ενωσιακά εργαλεία στήριξης. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, ανατίθεται 

στην Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 83 σχετικά με την 

περαιτέρω εξειδίκευση των χαρακτηριστικών των πιλοτικών έργων, των συσπειρώσεων, των δικτύων, των 

βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών που είναι επιλέξιμα για στήριξη, καθώς και 

σχετικά με τους όρους χορήγησης ενίσχυσης στα είδη πράξεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 

του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 30 του 508/2014 

Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος 
 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων 

μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός 

τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία. 

2. Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι: 

α) υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους· και 

β) διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν μέσω δράσεων που 

χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο α). 

3. Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 χορηγείται μόνον αν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων 

συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα. 

4. Το ποσό της στήριξης που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 δεν υπερβαίνει το 50 % του προϋπολογισμού 

που προβλέπεται στο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε δράση και δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσό 75 000 EUR 

για κάθε δικαιούχο. 

 

Άρθρο 63 του 508/2014 

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
 

1. Η παροχή στήριξης για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων μπορεί να έχει τους ακόλουθους στόχους: 

α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της 

καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· 

β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση 

και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας · 

γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής· 

δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της 

υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας· 

ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών 

αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. 

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα κεφάλαια 

Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου, πλην των άρθρων 66 και 67, εφόσον υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για τη 

διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. Όταν χορηγείται στήριξη για ενέργειες που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα, 

εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι και οι κλίμακες κατανομής ανά δράση που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και 

IV του παρόντος τίτλου. 
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Τεχνικά Δελτία ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ 

 
Παρακάτω παρατίθενται οι περιγραφές των τεχνικών δελτίων, τα ποσοστά στήριξης και τα μέγιστα ύψη 
προϋπολογισμών ανά επένδυση. 

 

Τίτλος Δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

Κωδικός Δράσης  19.2.1 

Τίτλος υπο-δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.1.1 

Νομική βάση Άρθρο 14 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση υλοποίησης δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των 

απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της δασοπονίας, που αποτελούν βασικό μοχλό 

ανάπτυξης της περιοχής, με σκοπό την εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή, την 

διαφοροποίηση των εισοδημάτων και την εναλλακτική καλλιέργεια φυτών, την αναβάθμιση της παραγωγικής 

διαδικασίας και του προϊόντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, κτλ. Στην δράση 

συμπεριλαμβάνονται: 

 Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης διάρκειας μέχρι 300 ώρες ανάλογα με το θεματικό πεδίο. 

 Εργαστήρια (workshops). 

 Επαγγελματική καθοδήγηση. 

 Δραστηριότητες επίδειξης. 
 

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να υλοποιηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

με νομική οντότητα, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων και 

απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε νέους αγρότες και κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε 

κατόχους δασικών εκμεταλλεύσεων, δασεργατών ή διαχειριστές δασών ή ενώσεις αυτών. Θα 

υλοποιηθούν κατ ελάχιστο δύο (2) προγράμματα για τις κατηγορίες των παραπάνω ωφελούμενων. 

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: 

 Για δράσεις που αφορούν ΜΜΕ αγροτικών περιοχών η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% των 

επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και στο 60%, για μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του γενικού κανονισμού 
de minimis, ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών. 
 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 

 Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.1.1 

Εξειδίκευση 

κριτηρίων επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του 

περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 

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  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Σχετική εμπειρία παρόχου 

στην επαγγελματική 

κατάρτιση 

Ναι 

20% 

100  

Όχι 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Διαθεσιμότητα 

υλικοτεχνικής υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες 

δομές μεταφοράς 

γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ 

20% 

100  

Διαθέτει πρόσβαση σε 

πιστοποιημένες δομές. 60  

Κανένα από τα 

παραπάνω 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Διαθεσημότητα 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

Ναι. 
20% 

  

Όχι.   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Ωφελούμενοι 

προγράμματος κατάρτισης 

(απαιτείται ο καθορισμός 

της ομάδας στόχου 

/προτεραιότητας στην 

περιγραφή της υπο-δράσης) 

Ναι. 

15% 

100  

Όχι. 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Εξυπηρέτηση της 

στρατηγικής του τοπικού 

προγράμματος. 

Εξετάζεται ο βαθμός 

εξυπηρέτησης των στόχων 

του τοπικού προγράμματος 

που σχετίζονται με την 

υποδράση. 

Συσχέτιση με το σύνολο 

των στόχων που αφορύν 

στην υπο-δράση 

10% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 

των στόχων που αφορύν 

στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 

των στόχων που αφορύν 

στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

00  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%    

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     40 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

    

40% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας) 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν τη δράση. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.1.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.6.2, 19.2.7.2 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Υπομέτρο 3.1.1 - Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εκπόνησης του Περιφερειακού 

Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 

 Υπομέτρο 4.4.3 - Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του συνόλου των τομέων οικονομικής 

δραστηριότητας του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  
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Τίτλος Δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

Κωδικός Δράσης  19.2.1 

Τίτλος υπο-δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.1.2 

Νομική βάση Άρθρο 14 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση υλοποίησης δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων Η 

υποδράση αφορά την ενίσχυση υλοποίησης δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των 

απασχολούμενων στους κλάδους της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού, σε ΜΜΕ και 

σε φυσικά πρόσωπα που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σκοπό την ανάπτυξη 

νέων/υφισταμένων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων και ανταγωνιστικών προϊόντων, την εισαγωγή 

καινοτόμων πρακτικών και παρεμβάσεων και την αξιοποίηση / κινητοποίηση πόρων και κεφαλαίων, για την 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Στην δράση συμπεριλαμβάνονται: 
 

 Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης διάρκειας μέχρι 300 ώρες ανάλογα με το θεματικό πεδίο. 

 Εργαστήρια (workshops). 

 Επαγγελματική καθοδήγηση. 

 Δραστηριότητες επίδειξης. 
 

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να υλοποιηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 

δεξιοτήτων, διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική 

επιμόρφωση για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων και απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε 

εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, σε 

επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου ή ενώσεις αυτών,. Επίσης, μέσω της παρούσης δύναται να δοθεί 

στήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των προσφύγων στους διάφορους τομείς 

δραστηριότητας της περιοχής με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς των τροφίμων, του 

τουρισμού, κτλ. Αφορά την κατ’ ελάχιστο υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων, για τις παραπάνω κατηγορίες 

ωφελούμενων, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την εισαγωγή της καινοτομίας 

στις παραπάνω κατηγορίες ωφελουμένων.   

 

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: 

• Για δράσεις που αφορούν ΜΜΕ αγροτικών περιοχών η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% των 

επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και στο 60%, για μεσαίες επιχειρήσεις.  

• Για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του γενικού κανονισμού 

de minimis, ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν τη δράση. 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.1.2 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 

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  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Σχετική εμπειρία 

παρόχου στην 

επαγγελματική 

κατάρτιση 

Ναι 

15% 

100  

Όχι 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Διαθεσιμότητα 

υλικοτεχνικής 

υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες δομές 

μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ 

15% 

100  

Διαθέτει πρόσβαση σε 

πιστοποιημένες δομές. 60  

Κανένα από τα παραπάνω 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Διαθεσημότητα 

εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

Ναι. 

15% 

  

Όχι.   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Ωφελούμενοι 

προγράμματος 

κατάρτισης (απαιτείται 

ο καθορισμός της 

ομάδας στόχου 

/προτεραιότητας στην 

περιγραφή της υπο-

δράσης) 

Ναι. 

15% 

100  

Όχι. 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Εξυπηρέτηση της 

στρατηγικής του 

τοπικού 

προγράμματος. 

Εξετάζεται ο βαθμός 

εξυπηρέτησης των 

στόχων του τοπικού 

προγράμματος που 

σχετίζονται με την 

υποδράση. 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορύν στην υπο-δράση 

10% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 

που αφορύν στην υπο-δράση 
70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 

που αφορύν στην υπο-δράση 
30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

00  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%    

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     40 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
    

40% (της 

μέγιστης 

βαθμολογία

ς) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.1.1, 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.6.2, 19.2.7.2 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Υπομέτρο 3.1.1 - Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εκπόνησης του Περιφερειακού 
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 

 Υπομέτρο 4.4.3 - Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του συνόλου των τομέων οικονομικής 
δραστηριότητας του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  

 

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 
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Τίτλος υπο-δράσης  

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. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.4 

Νομική βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων και 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση. 

 

Η στήριξη αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: 

 Βιομηχανία/βιοτεχνία: 

o Ειδών διατρoφής & ποτών 

o Καλλυντικών προϊόντων με βάση το ελαιόλαδο 

 Χειροτεχνία: 

o Χειροτεχνήματα με ύφασμα, μέταλλο, ξύλο, γυαλί, πηλό, γύψο 

o Υφαντική, κεντητική 

 Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση: 

o επιχειρήσεις παραγωγής ψωμιού και άλλων αρτοσκευασμάτων, 

o επιχειρήσεις παραγωγής νωπών και διατηρουμένων ειδών ζαχαροπλαστικής, 

o επιχειρήσεις παραγωγής ζυμαρικών και τραχανά. 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών (εφαρμογή του γενικού κανονισμού de 

minimis*). 

 

Οι επιχειρήσεις λιανικού/χονδρικού εμπορίου, στηρίζονται μέσω της υποδράσης 19.2.3.4 

 

* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 

τριών ετών. 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται  
 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.2.4 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15% 

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  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη υλοποίησης 

του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 

15% 100  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Προστασία 

περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 
15% 

100  

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Καινοτόμος  

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο. 

10% 

100  

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75  

Η συσκευασία και η 

παρουσίαση των προϊόντων 

είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας 

σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον 

όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το 

κόστος παραγωγής της 

50  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

και αδειών 

15% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 
10% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

20% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των 

στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

30  
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Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
  

30% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.6, 19.2.3.4 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 
αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 

 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης  

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. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.5 

Νομική βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

H υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από 

επιστήμονες, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Σε αυτό τον τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, 

νηπιαγωγοί (παιδικοί σταθμοί), γυμναστές (χώροι αθλητισμού), επαγγέλματα θετικών επιστημών, 

προγραμματιστές κτλ 
 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών δαπανών (εφαρμογή του γενικού 

κανονισμού de minimis*) και δικαιούχοι της υποδράσης είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για 

παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο του πτυχίου τους. 

 

* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 

τριών ετών 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παροχή υπηρεσιών στο 

αντικείμενο του πτυχίου τους. 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.2.5 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15% 100  
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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  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο τους 

νέοι ≤ 35 ετών 

10% 

100  

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 

35 ετών  

50  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Δυνατότητα 

διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την 

έναρξη υλοποίησης 

του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
20%   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Καινοτόμος  

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στη 

διαχείριση και λειτουργία 

10% 100  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων και 

αδειών 

15% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 10% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

20% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

30  
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Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορύν στην υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
  

30% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.3.5 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 

αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης  
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.6 

Νομική βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και 

μονάδων τροφίμων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοτεχνίας (οικοτεχνική παρασκευή), από 

απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)).  

 

Οικοτεχνία 

Οικοτεχνικά προϊόντα ορίζονται αυτά τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών 

προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον επαγγελματία αγρότη, τα οποία προορίζονται για τα σημεία 

διάθεσης. 

 

Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: 

 Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα, 

 Αρτοσκευάσματα πχ παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, 

λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο κρούστας, σφολιάτα, 

πίτες (αλμυρές και γλυκές), 

 Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος 

 Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί 

 Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, 

κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουι 

γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο ,προιόντα από σουσάμι 

 Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, 

μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων 

 Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, 

τουρσιά, σάλτσες. 

 Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά 

φυτά 

 Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. 

τρόφιμα. 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται στη με αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438/Β/2014). 

 Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου. 
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 Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο 

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται σε προσυσκευασμένη ή μη μορφή 

 

Προϋπόθεση ένταξης στη δράση και έναρξης λειτουργίας των μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής 

είναι η εγγραφή των υπευθύνων των μονάδων αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).  

 

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα 

Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) 

καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή 

δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και 

λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.  

Κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί προαιρετικά να χαρακτηρίζεται από έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους προσανατολισμούς που υποδηλώνει/-ουν τον/τους τομέα/-εις κύριας δραστηριοποίησής του: 

α) Γεωργικό (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης), εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην αγροτική 

δραστηριότητα και στην οικοτεχνία,  

β) Καινοτόμο, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και τεχνικών,  

γ) Περιβαλλοντικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και δράσεις 

διατήρησης της βιοποικιλότητας,  

δ) Πολιτιστικό/πολιτισμικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στη γνωριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό και 

τις παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής και  

ε) Γαστρονομικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάδειξη της τοπικής κουζίνας ή της Μεσογειακής 

διατροφής. 

 

Για τη λειτουργία του Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος απαιτείται η κατοχύρωση σήματος (Σήμα 

Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος), το οποίο εκδίδεται από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ». Περισσότερα για τα 

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, όπως απαιτήσεις-προδιαγραφές, δικαιούχοι, πιστοποίηση, κτλ, μπορείτε να 

δείτε εδώ. 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών (εφαρμογή του γενικού κανονισμού de 

minimis*), για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 

* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 

τριών ετών. 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών. 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.2.6 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

20% 

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  

http://www.parnonas.gr/wp-content/uploads/2017/03/Τροποποίηση-ΥΑ-Οικοτεχνίας.pdf
http://www.parnonas.gr/wp-content/uploads/2017/03/Τροποποίηση-ΥΑ-Οικοτεχνίας.pdf
http://www.parnonas.gr/3874/news/polilitourgika-agroktimata/


 

20 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
10% 100  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Προστασία 

περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο 

του 5% 
15% 

100  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Καινοτόμος  

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο. 

10% 

100  

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75  

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της 

50  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων και 

αδειών 

15% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 10% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 
20% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

70  
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υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το 30% των των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορύν στην υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
  

30% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.4 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
στις νέες αγορές», του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 
αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης  

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.1 

Νομική βάση Άρθρο 17§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων σε επιλέξιμους 

κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών 

προϊόντων, εκτός των προϊόντων αλιείας.  

 

Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά: 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, 
παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας 
ζωικών υποπροϊόντων, κτλ),  

 Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι, κτλ),  
 Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών),  

 Μέλι – Σηροτροφία – Σαλιγκάρια,  
 Ζωοτροφές (παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα),  
 Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, κτλ),  

 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων),  
 Οίνος, 
 Οπωροκηπευτικά,  
 Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων),  

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά,  
 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό,  
 Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

 

Μπορούν να ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 

50% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Προτεραιότητα υποδράσης: 

Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους τομείς των 1) Ελαιούχων, 2) Οπωροκηπευτικών, 3) Οίνου, 

4)Γαλακτοκομικών και 5) Μελιού, στο αντίστοιχο κριτήριο θα βαθμολογούνται με 100. Οι λοιπές με μηδέν. 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 
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 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται 

να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών. 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.3.1 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

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  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Δυνατότητα 

διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την 

έναρξη υλοποίησης 

του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100%. 

10% 100  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη 

σύσταση της 

Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5% 

100  

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη 

χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίζελ, βιοαέριο 

κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των 

αναγκών των 

μονάδων. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

10% 

100  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Εγκατάσταση 

συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS). 

Ναι 

10% 

100  

Όχι 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη 

χρήση – 

εγκατάσταση – 

εφαρμογή 

συστήματος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

10% 

100  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30  
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εξοικονόμησης 

ύδατος. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Καινοτόμος 

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών. 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο. 

10% 

100  

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία. 

75  

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της. 

50  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης. 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

10% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
5% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10 

Προτεραιότητα 

υποδράσης 

Η πρόταση αφορά στους τομείς 

προτεραιότητας. 

10% 

100  

Η πρόταση δεν αφορά στους 

τομείς προτεραιότητα 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

10% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

30  
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Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορύν στην υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
  

30% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.1.2, 19.2.3.2, 19.2.6.2, 19.2.7.2, 4.2.3 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές», του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 
– 2020 

 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 
αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 

 

 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης  
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.2 

Νομική βάση Άρθρο 17§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη 

γεωργικά προϊόντα, οι οποίες χορηγούνται σε ΜΜΕ και συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. 

 

Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά: 

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 
 Ζυθοποιία  

 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)  
 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων  
 Μονάδες πυρηνελαιουργείων 
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης  
 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 

διατροφής 
 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών  

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής  
 Αξιοποίηση παραπροϊόντων  

 Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες  
 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και σε 45% των επιλέξιμων δαπανών, για μεσαίες επιχειρήσεις. 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 
 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 
 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης 

του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, νέοι και μη γεωργοί 

ή ομάδες γεωργών. 
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Κριτήρια Επιλογής 

19.2.3.2 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

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  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Δυνατότητα 

διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την 

έναρξη υλοποίησης 

του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100%. 

10% 100  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη 

σύσταση της 

Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5% 

100  

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη 

χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίζελ, βιοαέριο 

κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των 

αναγκών των 

μονάδων. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

10% 

100  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Εγκατάσταση 

συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS). 

Ναι 

10% 

100  

Όχι 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη 

χρήση – 

εγκατάσταση – 

εφαρμογή 

συστήματος 

εξοικονόμησης 

ύδατος. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

10% 

100  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο. 
10% 100  
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Καινοτόμος 

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών. 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία. 

75  

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της. 

50  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης. 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

10% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
5% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

10% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορύν στην υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
  

30% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.1.2, 19.2.3.1, 19.2.6.2, 19.2.7.2, 4.2.3 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 

στις νέες αγορές», του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 

αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 

 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης  
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.3 

Νομική βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

H υποδράση αφορά στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό ποιοτικών τουριστικών υποδομών της περιοχής 

παρέμβασης (καταλύματα, υποδομές εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης, τουριστικά γραφεία & 

υπηρεσίες) και περιλαμβάνει: 
 

 Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων φιλοξενίας στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος της δράσης 
είναι η δημιουργία πρότυπων και φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων, με σκοπό την αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας, τη συγκράτηση των επισκεπτών στην περιοχή 
παρέμβασης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

 Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και αναψυχής. Στα πλαίσια της δράσης 
επιδιώκεται η ανάδειξη της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας, η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων 
διατροφής και η βελτίωση / ενίσχυση των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με απώτερο 

στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 
 Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών γραφείων, υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού και 

λοιπών υπηρεσιών 
 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και σε 45% των επιλέξιμων δαπανών, για μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Προτεραιότητα Υποδράσης: 

Οι προτάσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, βαθμολογούνται ανάλογα με τη χωροθέτησή τους ως εξής: 

Ζώνη προτεραιότητας Α: Βαθμολογούνται με 100 

Περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, Ευρώτα και 

Ελαφονήσου), περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO (Δήμοι 

Επιδαύρου και Σπάρτης) 

Ζώνη προτεραιότητας Β: Βαθμολογούνται με 50. 

Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  (Δήμος Ανατολικής 

Μάνης) 

Ζώνη προτεραιότητας Γ: Βαθμολογούνται με 0. 

Λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - Μυκηνών, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων) 

 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 
 

 Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.3.3 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 

Μοριοδότησ

η 
Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

10% 100  
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πληρότητα της 

πρότασης 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

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  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100%. 

10%   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη 

σύσταση της 

Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ). 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

10% 

100  

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 
10% 

100  

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Καινοτόμος  

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών 

(τουρισμός / 

υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία. 

10% 100  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης. 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

15% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 
10% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 
0  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 

Προτεραιότητα 

υποδράσης (σύμφωνα 

με περιγραφή 

υποδράσης) 

Ζώνη προτεραιότητας Α  

10% 

100  

Ζώνη προτεραιότητας Β  50  

Ζώνη προτεραιότητας Γ  0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

15% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 

των στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 

των στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  
30% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.1.2, 19.2.4.3, 4.2.1, 4.2.5 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχομένων υπηρεσιών», του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 Υπομέτρο 4.2.1 - Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, προβολή και ανάδειξη 
της κοινής τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας με έμφαση στην διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος και την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 
2014-2020 

 Υπομέτρο 4.2.2 - Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών-υποστήριξη με κατάλληλη προσαρμογή 
επενδυτικών κινήτρων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  

 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης  

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. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.4 

Νομική βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς: 

 

 Βιομηχανία/βιοτεχνία: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 19.2.2.4 και αυτές που 

δε θα υπαχθούν στο καθεστώς deminimis 

 Χειροτεχνία: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 19.2.2.4 και αυτές που δε θα 

υπαχθούν στο καθεστώς deminimis 

 Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 

19.2.2.4 και αυτές που δε θα υπαχθούν στο καθεστώς deminimis 



 

30 

 Επιχειρήσεις λιανικού/χονδρικού εμπορίου. 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

και 45% για μεσαίες επιχειρήσεις. 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται  

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται 

να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.3.4 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του 

περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

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  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων 

Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής 

*100%. 

15% 100  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα 

με τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

15% 

100  

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες 

επιχειρήσεις 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Προστασία περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με την 

προστασία του 

περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 
15% 

100  

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με την 

προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (τουρισμός / 

υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή 

στην διαχείριση και 

λειτουργία. 

10% 100  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης. 

Εξασφάλιση του συνόλου 

των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσε

ων / αδειών 

15% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσε

ων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις 

/ άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της 

επένδυσης (εταιρεία, 

νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 

10% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο 

φορέας που απαιτείται 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο 

των στόχων που αφορύν 

στην υπο-δράση 

10% 

100  

Συσχέτιση με το 70% 

των των στόχων που 

αφορύν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% 

των των στόχων που 

αφορύν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
  

30% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.4, 19.2.2.6 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 
αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

Κωδικός Δράσης  19.2.6 

Τίτλος υπο-δράσης  
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και 

εμπορία δασικών προϊόντων 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.6.2 

Νομική βάση Άρθρο 26 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά σε επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, 

διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές 

συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας 

δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 

μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, 

ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για 

παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής 

χρήσης δασικών πόρων. 

Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών, θα πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και 

μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που είναι φιλικά προς το 

έδαφος και τους πόρους. Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας 

περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης. 

Η στήριξη χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και σε ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ 

για επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, την κινητοποίηση και 

εμπορία που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα (παραγωγή pellets, ξυλείας, κλπ).  

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό 

μονάδων. 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Ιδιώτες δασοκαλλιεργητές, ΟΤΑ και ενώσεις αυτών, ΜΜΕ 

Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.6.2 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

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  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου. 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100%. 
10% 100  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη 

σύσταση της 

Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

5% 

100  

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη 

χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίζελ, βιοαέριο 

κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των 

αναγκών των 

μονάδων. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

10% 

100  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Εγκατάσταση 

συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS). 

Ναι 

10% 

100  

Όχι 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη 

χρήση – 

εγκατάσταση – 

εφαρμογή 

συστήματος 

εξοικονόμησης 

ύδατος. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

10% 

100  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Καινοτόμος 

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών. 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο. 

10% 

100  

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα 

ή προηγμένη, ή αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία. 

75  

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας 

σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με 

τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το 

κόστος παραγωγής της. 

50  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης. 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

10% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
5% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

10% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην υπο-

δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  0 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
  

30% (της 

μέγιστης 

βαθμολογία

ς) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.1.1, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.7.2, 19.3.4, 4.2.3 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 

αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 

 

 

 

Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης  
Aνάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα 

των τροφίμων και της δασοπονίας 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.7.2 

Νομική βάση Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρα 25 και 27 καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Ενδεικτικά προτείνεται να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 

 

 Aνάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων 

και της δασοπονίας.  

 Αξιοποίηση των αυτοφυών δένδρων και θάμνων της περιοχής παρέμβασης σε φυτώρια, αναδασώσεις 

και λοιπές εφαρμογές.  

 Έρευνα, περιγραφή και προτάσεις οικονομικής αξιοποίησης της αρωματικής και φαρμακευτικής 

χλωρίδας της περιοχής παρέμβασης. 

 Δράσεις προστασίας των ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντων στην Ανατολική Πελοπόννησο  

 Διεξαγωγή μελετών in situ και ex situ για την πιστοποίηση και ταυτοποίηση των τοπικών προϊόντων 

και την ένταξή τους στον κατάλογο με τα προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 

 Αποτύπωση και ταυτοποίηση του υπάρχοντος γενετικού υλικού με σύγχρονες τεχνικές που θα 

διασφαλίσουν την τοπική φύση των προϊόντων. 

 Ανάδειξη τοπικών ποικιλιών και πληθυσμών φυτών με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 

την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής. 
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 Προώθηση και διάχυση της παραγόμενης γνώσης μέσα από ημερίδες, εθνικά και διεθνή συνέδρια, 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και περιοδικά ειδικού τύπου. 

 

Η υποδράση δύναται να υλοποιηθεί από συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. Αφορά την 

υλοποίηση ενεργειών για την προστασία και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων της περιοχής του 

Πάρνωνα, την προστασία και αξιοποίηση των σπάνιων και απειλούμενων αρωματικών και φαρμακευτικών 

ειδών της περιοχής παρέμβασης και την υλοποίηση ενεργειών για την προστασία, ανάδειξη και προώθηση 

των ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντων στην Ανατολική Πελοπόννησο με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους 

 

Η ένταση ενίσχυσης αφορά σε συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας και ορίζεται ως εξής: 

 Η ένταση ενίσχυσης των επενδυτικών ενισχύσεων ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών για 

την περιοχή εφαρμογής, με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis. 

 Η ένταση ενίσχυσης για τη λειτουργία του συνεργατικού σχηματισμού ανέρχεται στο 50% των 

επιλέξιμων δαπανών. 

 

Θεματική κατεύθυνση που κυρίως εξυπηρετείται 

 Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικοί φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, ενώσεις 

οινοποιών αμπελουργών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων, νεοσυσταθέντα συμπλέγματα 

φορέων (clusters) και δίκτυα. 

Κριτήρια Επιλογής 

19.2.7.2 

Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης. 

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 

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  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Συμμετοχή 

συλλογικών ή 

ερευνητικών φορέων 

στη συνεργασία 

Συμμετοχή ερευνητικού 

φορέα 

15% 

100  

Συμμετοχή συλλογικού ή 

συνεργατικού φορέα 
50  

Κανένα από τα παραπάνω 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Αξιολόγηση 

συνεργατικού 

σχηματισμού 

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 

10) 

15% 100  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Εμπειρία του 

υπευθύνου στην 

εκτέλεση και 

συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο 

υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει 

Ναι 

20% 

100  

Όχι 0  
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τουλάχιστον σε ένα 

έργο συνεργασίας) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Ικανότητα, εμπειρία 

και αξιοπιστία των 

μελών του δικτύου 

Ποσοστό >50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 
20% 

100  

Ποσοστό <50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

15% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 

των στόχων που αφορύν 

στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 

των στόχων που αφορύν 

στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%    

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     40 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

    

40% (της 

μέγιστης 

βαθμολογίας

) 

Κριτήρια Επιλογής 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.1.1, 19.2.6.2 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Υπομέτρο 2.2.1 - Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων, ακτών, λοιπών ευαίσθητων περιοχών και 

περιοχών κάλλους του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  
 Υπομέτρο 4.1.2 - Δημιουργία δικτύου προώθησης των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας του 

Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  
 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 

αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  
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! Για τα Τεχνικά Δελτία του ΕΠΑλΘ, παρουσιάζεται μόνο η περιγραφή της κάθε υποδράσης, οι 

δικαιούχοι και τα ανώτερα ποσά χρηματοδότησης, διότι είναι σε διαδικασία αναμόρφωσης. 
 

 

Τίτλος Δράσης  

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με 

σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των 

εισοδημάτων τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια, κλπ) 

Κωδικός Δράσης  4.2.1 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση Άρθρο 30 καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη 

διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους. Αφορά την ανάπτυξη 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με στήριξη ενεργειών κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη 

έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό και σε επενδύσεις στο σκάφος, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία. 

 

Η στήριξη των επενδύσεων προς τους αλιείς γίνεται εφόσον υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την 

ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους, διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να 

αποκτηθούν μέσω δράσεων κατάρτισης, δια βίου μάθησης κλπ και μόνο αν οι συμπληρωματικές 

δραστηριότητες των αλιέων συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα.  

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή 

παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν). Μπορούν να ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε αλιευτικές περιοχές.  

 

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 150.000€ 

Θεματικές κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται:  

Βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της ανάλυσης SWOT, κύριο χαρακτηριστικό της 

περιοχής αλλά και μεγάλο αναπτυξιακό πλεονέκτημα είναι η πλούσια ορεογραφική της διάρθρωση. Η 

εγγύτητα της στις ακτές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της, με την ακτογραμμή να 

εκτείνεται κατά μήκος ολόκληρης της περιοχής. Επιπλέον υπάρχουν σημαντικές περιοχές αλιείας στο σύνολο 

της (24% της έκτασης και 44% των κατοίκων) με την δραστηριότητα να εντοπίζεται στα εσωτερικά ύδατα 

και τις υδατοκαλλιέργειες, χωρίς όμως οι επενδύσεις στους αλιείς και ο αλιευτικός τουρισμός να είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένοι. Η δράση θα συμβάλλει στην ενίσχυση του τομέα της αλιείας με την ίδρυση επιχειρήσεων από 

αλιείς με σκοπό τη διαφοροποίησή και συμπλήρωση των εισοδημάτων τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια, 

κλπ) 

Η κύρια θεματική κατεύθυνση είναι η: 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που 

δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 4.2.5 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών», του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 Υπομέτρο 4.2.1 - Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, προβολή και ανάδειξη της 
κοινής τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας με έμφαση στην διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος και την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 
2014-2020  

 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 
αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  
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Τίτλος Δράσης  

Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με 

διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται 

με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. 

Κωδικός Δράσης  4.2.2 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση Άρθρο 30 καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, με επενδύσεις που 

συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών 

αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, δημιουργώντας 

θέσεις εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  Οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν 

εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την 

καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 
 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων: Επενδύσεις στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα και στον τομέα του 

τουρισμού. Αναλυτικότερα, ίδρυση & εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα (υποδομές 

εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης), βιοτεχνικών/ βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.  
 

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή 

παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν). Μπορούν να ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε αλιευτικές περιοχές.  
 

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€ 

Θεματικές κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται:  

Βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της ανάλυσης SWOT, υπάρχουν σημαντικές περιοχές 

αλιείας στη περιοχή (24% της έκτασης και 44% των κατοίκων) με την δραστηριότητα να εντοπίζεται στα 

εσωτερικά ύδατα, τις υδατοκαλλιέργειες και το εμπόριο. Η δράση θα συμβάλλει στην ενίσχυση επενδύσεων 

από αλιείς με σκοπό τη διαφοροποίησή και συμπλήρωση των εισοδημάτων τους (ανάπτυξη αλιευτικού 

τουρισμού, εστιατόρια, κλπ) για τη περαιτέρω ανάπτυξη της αλιείας στη περιοχή. 

 

Η κύρια θεματική κατεύθυνση είναι η: 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που 

δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.6, 19.2.3.6, 4.2.1 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχομένων υπηρεσιών», του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 Υπομέτρο 4.2.1 - Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, προβολή και ανάδειξη της 
κοινής τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας με έμφαση στην διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος και την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 

2014-2020  

 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 
αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  
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Τίτλος Δράσης  

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, 

υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση) 

Κωδικός Δράσης  4.2.3 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση Άρθρο 30 καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού 

τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η 

θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη. 
 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του 

τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

που δραστηριοποιούνται στις αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης.  
 

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€ 
 

Ενδεικτικά, οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες που αφορούν την καινοτομία, συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων 

και αλιέων, μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην 

προστασία των ειδών, παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων και 

υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων, υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, 

μέτρα εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κ.ά. 

Θεματικές κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται:  

Βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της ανάλυσης SWOT, η περιοχή διαθέτει ένα σημαντικό 

θαλάσσιο χώρο για αξιοποίηση και  ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και της  αλιείας. Η δράση θα συμβάλλει 

στη περαιτέρω  ανάπτυξη του τομέα της αλιείας και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, διευρύνοντας τα είδη εκτροφής και βελτιώνοντας την 

ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων. 

 

Η κύρια θεματική κατεύθυνση είναι η: 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται 

να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.4, 19.2.6.2 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
στις νέες αγορές», του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 
αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020  

 


