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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

ΜΕΤΡΟ 19 : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 

& ΔΡΑΣΗ 19.2.5 : «Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση Υποδομών στον Πρωτογενή Τομέα» 
 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER 

(ΤΑΠΤοΚ –Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014 – 2020) για Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  η Ομάδα 

Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ» καλεί τους 

ενδιαφερόμενους,  δυνητικούς δικαιούχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 

ένταξη στο πρόγραμμα.  

Η περιοχή παρέμβασης του  Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από ολόκληρη την 

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (εξαιρούνται τα αστικά κέντρα Λιβαδειάς και Θήβας – 

εντός σχεδίου περιοχές). 

Δυνητικοί Δικαιούχοι δύναται να είναι : 

 ΟΤΑ και φορείς αυτών 

 Φορείς του Δημοσίου Τομέα 

 Ιδιωτικοί φορείς (Νομικά Πρόσωπα) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων, καθώς και 

 η ΟΤΔ  

και οι οποίοι με την παρούσα 1η Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους 

προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 

19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω 

Δράσεις, Υποδράσεις : 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗ –ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

19.2  

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης 

της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια 

κτίρια. 

350.000 € Έως 100% ΟΤΑ, Δημόσιοι Φορείς 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των 

σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία). 

100.000 € Έως 100% 

ΟΤΑ, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί 

Φορείς με καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 

υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, 

τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής 

κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, 

προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές). 

658.000 € Έως 100% 

ΟΤΑ, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί 

Φορείς με καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς 

και Νομικά πρόσωπα 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 60.000 € Έως 100% 

Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ, 

τοπικοί δημόσιοι φορείς) αρμόδιοι για 

την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή 

με συναφείς καταστατικούς σκοπούς  

και Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα 

(σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με 
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συναφείς καταστατικούς σκοπούς 

19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται 

με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 

αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 

χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική 

αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / 

συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). 

350.000 € Έως 100% 

Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ, 

τοπικοί δημόσιοι φορείς) αρμόδιοι για 

την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή 

με συναφείς καταστατικούς σκοπούς  

και Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα 

(σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με 

συναφείς καταστατικούς σκοπούς 

19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

19.2.5.1 
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις. 
70.000 € Έως 100% 

ΟΤΑ, Δημόσιοι Φορείς με αρμοδιότητα 

την υλοποίηση της σχετικής δράσης 
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Περεταίρω πληροφορίες για τις δράσεις – υποδράσεις, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες 

δαπάνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής – επιχορήγησης, τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων πράξεων, τα υποδείγματα φακέλων 

υποψηφιότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, 

περιγράφονται στην αναλυτική 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις 

δημόσιου χαρακτήρα  καθώς και στα παραρτήματα αυτής όπως έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΟΤΔ  http://www.elikonas.gr/index.php   

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 

ηλεκτρονική υποβολή.  

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 08-05-2018 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 24-08-2018 

 

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα 

υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ, στη 

διεύθυνση : 

Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ. : 32131 

εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης και ώρες μέχρι τις 14:00 

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση 

των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κυρία Κοντελέ Βαρβάρα 

και η κυρία Καρβούνη Παρασκευή τηλέφωνο  2261080661, e-mail: elikona1@otenet.gr. 

 

 

Η πρόεδρος της Επιτροπής  Διαχείρισης  

Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD  

    

 

         ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ 

http://www.elikonas.gr/index.php
mailto:elikona1@otenet.gr

