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     EΝΤΥΠΟ  ΙΙ_1  
 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ» 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

στις δράσεις: 

19.2.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης, 

19.2.2 - Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 
δικαιούχους, 

19.2.3 - Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας 
και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής, 

19.2.6 - Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, 

19.2.7 - Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων, 

 

του υπομέτρου 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεις  ιδιωτικού χαρακτήρα) 

 

του μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) 
του ΠΑΑ 2014-2020 

 

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD»  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

3. ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
 

α/
α 

Περιγραφή κριτηρίου ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Δικαιολογητικά 
Τεκμηρίωσης 

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

1 
 

Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του Καν. 
Ε.Ε. 651/2014 και του εφαρμοζόμενου άρθρου    

Αίτηση Στήριξης 
(σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται στην 
πρόσκληση) 

Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 και 
του εφαρμοζόμενου άρθρου    

Αίτηση Στήριξης 
(σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται στην 
πρόσκληση) 

2 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή 
του αποδεικτικού κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού 
στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη. 

      
αρ. πρωτ. ΟΤΔ, 
αίτηση στήριξης, 
δικαιολογητικά 

3 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας.       Μελέτη Βιωσιμότητας 

4 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα του αίτηση στήριξης.       

Αίτηση στήριξης 

5 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης.        

Αποδεικτικά κατοχής 
χρήσης ανάλογα με 
την περίπτωση  

6 

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υποδράσης. Μεταξύ άλλων 
θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της 
πρότασης να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. 
Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και επιλέξιμος 
προϋπολογισμός 600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 
100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων.  
Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/201 από τον δικαιούχο, η 
ενίσχυση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια 
Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί 
ή θα ληφθούν, από άλλες μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης. 

      

Αίτηση στήριξης,  
Υπεύθυνη δήλωση 
και δήλωση 
deminimis 

7 

Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός 
της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υποδράσης του 
τοπικού προγράμματος.       

Αίτηση στήριξης, 
τοπογραφικό 
διάγραμμα (αν 
απαιτείται), 
αποδεικτικά κατοχής 
- χρήσης  

8 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): 
α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού 
αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, ή 
β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης 
πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του. 

      

Αίτηση στήριξης, 
Υπεύθυνη δήλωση 

9 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το 
ίδιο φυσικό αντικείμενο.  

      
Αίτηση στήριξης, 
Υπεύθυνη δήλωση 

10 
Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης: 
 πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-
2016, όπως ισχύει κάθε φορά 

      
Αίτηση στήριξης 

11 
Για τις υποδράσεις της δράσης 19.2.7. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ" απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον δύο ενδιαφερομένων 

      
Καταστατικό ή 
σχέδιο καταστατικού, 
ιδιωτικό 
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α/
α 

Περιγραφή κριτηρίου ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Δικαιολογητικά 
Τεκμηρίωσης 

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 
φορέων  συμφωνητικό για την 

συνεργασία 

12 Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά 
ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.       Αίτηση στήριξης, 

Υπεύθυνη Δήλωση 
13 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.       Υπεύθυνη δήλωση 

14 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη 
λειτουργία τους κατά την αίτηση.       

Άδεια λειτουργίας, 
σήμα ΕΟΤ (για 
καταλύματα) 

15 

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να μην συνιστούν προβληματική 
επιχείρηση κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. Όταν 
χρησιμοποιείται ο Καν.  (ΕΕ) 1407/2013 ή ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
το κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη.  

      

Αίτηση στήριξης, 
Υπεύθυνη δήλωση, 
Δικαιολογητικά του 
σημείου Β του 
παραρτήματος ΙΙ_2 
«Ορισμός 
Προβληματικής» 
ανάλογα με την 
μορφή της 
επιχείρησης 

16 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα 
στην ΥΑ 13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική 
πρόσκληση. 

      
Αίτηση στήριξης 

17 

Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν 
έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών 
Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση 
έργων. 

      

Υπεύθυνη δήλωση 

18 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή  
εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από 
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή  δεν κωλύεται από διατάξεις 
του καταστατικού της ΝΙΠΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην 
περίπτωση Συνεταιρισμών.  

      

Ε1,  
Υπεύθυνη δήλωση,  
Άδεια αρμόδιου 
οργάνου,  
Καταστατικό 
σχετικού οργανισμού 

19 

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 
κατά την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών 
εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Ο 
περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες 
Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς. 

      

Αντίγραφο 
ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

20 

Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα 
πτώχευσης. 

      

Υπεύθυνη Δήλωση 
στην αίτηση 
στήριξης.  
Βεβαίωση από 
αρμόδια Διοικητική ή 
Δικαστική αρχή κατά 
την ένταξη. 

21 

Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, 
εκκαθάρισης ή πτώχευσης. 

      

Υπεύθυνη Δήλωση 
στην αίτηση 
στήριξης.  
Βεβαίωση από 
αρμόδια Διοικητική ή 
Δικαστική αρχή κατά 
την ένταξη. 
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α/
α 

Περιγραφή κριτηρίου ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Δικαιολογητικά 
Τεκμηρίωσης 

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

22 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης 
ανά ΑΦΜ στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά Τ.Π. για όλη την 
περίοδο 2014 -2020. 
Επιτρέπεται η κατάθεση πέραν της μιας αίτησης στήριξης, ανά 
ΑΦΜ για διαφορετικές Υποδράσεις, στην ίδια πρόσκληση ή 
μεταγενέστερη πρόσκληση του ίδιου Τ.Π. 
Δεν θεωρείται διαφορετική Υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ 
Οριζόντιας εφαρμογής μιας Υποδράσης και εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠΑ 
εφόσον το περιεχόμενο της Υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3 
ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017)). Εφόσον ο 
υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε 
επίπεδο φορέα. 

      

Υπεύθυνη δήλωση,  
αρχείο ΟΤΔ, με 
μονογραφή του 
Συντονιστή στην 
πρώτη σελίδα της 
αίτησης. 

23 

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση 
της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, 
στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος 
φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ). 

      

Υπεύθυνη δήλωση,  
μονογραφή του 
Συντονιστή στην 
πρώτη σελίδα της 
αίτησης. 

24 Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία.       Υπεύθυνη δήλωση. 

25 

Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής 
σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα. Σε περίπτωση χρήσης 
του Άρθρου 14 του Καν. 651/2014 έχει προσκομιστεί 
αποδεικτικό κατοχής ιδιωτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού της πράξης. 

      

Σχετική Βεβαίωση 
Τράπεζας ή  
Υπεύθυνη δήλωση. 

26 

Ο δικαιούχος δεν του έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις 
εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα / 3 έλεγχοι) 
ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι). 

      

Υπεύθυνη δήλωση. 

27 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα 
βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του 
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).  

      
Υπεύθυνη δήλωση 
Φορολογική 
Ενημερότητα 
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2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

 
Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης στήριξης μιας πράξης 
είναι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) στο σύνολο των κριτηρίων  επιλεξιμότητας που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως και παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης 
(EΝΤΥΠΟ  ΙΙ_1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 
Αναλυτικότερα για τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ισχύουν τα 
εξής: 
 
Κριτήριο 1: 
Εξετάζονται οι προϋποθέσεις του εκάστοτε κανονισμού (και συγκεκριμένου άρθρου) σύμφωνα 
με τα όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση και τα όσα δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση 
Στήριξης και τα σχετικά συνημμένα αρχεία. 
 
Κριτήριο2: 
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας εφτά 
(7) ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14.00 μμ να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό 
κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο 
οποίος θα περιέχει:  

1. Την αίτηση στήριξης, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ. 
2. Όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 

επιλογής, όπως αυτά τίθενται στην πρόσκληση της ΟΤΔ. 
Εξετάζεται εάν η Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημα αυτής έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 
το υπόδειγμα της Πρόσκλησης (αν χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα), και η 
τυπική πληρότητα της αίτησης στήριξης.  
 
Κριτήριο3: 
Εξετάζεται η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της Μελέτης Βιωσιμότητας, μέσω της 
οποίας, μεταξύ των άλλων, θα ελέγχεται και η εκπλήρωση των προβλεπομένων στο Αρθρ. 30 
της ΥΑ 13214/30.11.2017: «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής 
των Τοπικών Προγραμμάτων», όπως ισχύει.  
 
Κριτήριο 4 
Εξετάζεται εάν έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός των κτιριακών εργασιών με βάση τις τιμές 
μονάδας του Πίνακα Τιμών Μονάδας, και εάν έχουν υποβληθεί προτιμολόγια/προσφορές για 
τις λοιπές δαπάνες.  
 
Κριτήριο5: 
Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, 
απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση 
που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15), έτη από την δημοσιοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.  
Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε 
περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες 
σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη 
από την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προσύμφωνα 
μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου.  
Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, 
εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια 

Γιαννοπούλου, Αντα
ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
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φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή 
από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγει η επιχείρηση. 
Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις 
πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, για ποσό που μέχρι το 10 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. 
 
Κριτήριο 6: 
Εξετάζεται εάν η πρόταση (Αίτηση Στήριξης, Δικαιολογητικά, δήλωση de minimis) είναι 
σύμφωνη με τα περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα Οδηγό (ανάλογα με την 
σχετιζόμενη εκάστοτε Υποδράση). 
Επίσης, πρέπει ο δικαιούχος στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώνει ότι: «Το φυσικό αντικείμενο 
της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6» 
 
Κριτήριο 7: 
Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της Αίτησης στήριξης, το 
τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται), και τα αποδεικτικά κατοχής – χρήσης. 
 
Κριτήριο 8: 
Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης και των 
πεδίων της αίτησης στήριξης. 
 
Κριτήριο 9: 
Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 
Κριτήριο 10: 
Εξετάζεται η συμμόρφωση ή μη με την ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
Κριτήριο 11: 
Εξετάζεται εάν προσκομίζονται στοιχεία (Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, ιδιωτικό 
συμφωνητικό για την συνεργασία) που τεκμηριώνουν τον αριθμό των συνεργαζόμενων μερών 
που υποβάλλουν Αίτηση στήριξης στα πλαίσια των υποδράσεων της Δράσης 19.2.7. 
 
Κριτήριο 12: 
Εξετάζονται η ορθή συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης και η Υπεύθυνη Δήλωση και 
ειδικότερα ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός της Αίτησης Στήριξης, να αποδεικνύεται ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας και η λειτουργικότητα της προτεινόμενης πράξης. 
 
Κριτήριο 13: 
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου. 
 
Κριτήριο 14: 
Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που καταθέτουν Αίτηση Στήριξης, εξετάζεται εάν λειτουργούν 
νόμιμα για όλες τι δηλωθείσες δραστηριότητες, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται με 
την προσκόμιση π.χ. Άδειας Λειτουργίας ή Σήματος ΕΟΤ (για καταλύματα), τα οποία 
βρίσκονται σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής της Αίτησης. 
 
Κριτήριο 15: 
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Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου. 
(Συνημμένο αρχείο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής) ότι 
δεν συνιστούν προβληματική επιχείρηση  κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. Επίσης 
εξετάζεται εάν η επιχείρηση είναι προβληματική ή όχι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
(ανά τύπο επιχείρησης) του σημείου Β του Παραρτήματος ΙΙ_2 «Ορισμός Προβληματικής».  
Όταν χρησιμοποιείται ο Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ή ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 22 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014 το κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Κριτήριο 16: 
Bάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής, και στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, 
δικαιούχοι είναι αυτοί, όπως έχουν εξειδικευθεί και αναφέρονται στο επίπεδο της κάθε υπο-
δράσης. 
 
Γενικότερα, για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής: 
α. Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις: Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές 

επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση 
καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και 
απόκτηση ΑΦΜ πριν την ένταξη της πράξης.  

β. Δικαιούχοι δύνανται να είναι σε επίπεδο φορέων, τα νομικά πρόσωπα που έχουν 
συστήσει την ΟΤΔ ή μέλη που την απαρτίζουν συμπεριλαμβανομένων και των μελών της 
ΕΔΠ καθώς  επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου,. Τα φυσικά πρόσωπα που 
εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι. 

γ. Δικαιούχος δύνανται να είναι εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις 
του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που 
διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Επισημαίνεται ότι: οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:  
α) υποβάλλουν αίτηση στήριξης κάνοντας χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του Νόμιμου 
εκπροσώπου, 
β) υποχρεούνται μετά την αίτηση στήριξης να αποκτήσουν ΑΦΜ και να προσκομίσουν την 
έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ: 

• επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα 
Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης, ή 

• επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Κατάταξης, 
σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς 
δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα. 
 
Δικαιούχοι δεν είναι:  
α. εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες 
β.  προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών 

όσον αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις με βάση τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης 
στον Καν. ΕΕ 651/2014 αρ. 2 σημείο 18. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά σε πράξεις 
που ενισχύονται βάσει των Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ή το άρθρο 22 
του Καν. (ΕΕ) 651/2014. 

γ. φυσικά πρόσωπα: 
γ.1 του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ. 
γ.2 στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 
γ.3 εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 
δ. δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει  
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:  
Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη 
εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).» 
 
Κριτήριο 17: 
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου. 
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Κριτήριο 18: 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτει 
σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αντίστοιχα, εάν είναι εργαζόμενος σε 
ΔΕΚΟ θα πρέπει να μην κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΚΟ. Για την 
τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως: 
Αντίγραφο του Ε1 του τελευταίου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί, σχετική Υπεύθυνη 
δήλωση, Άδεια αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό σχετικού οργανισμού. 
Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 
 
Κριτήριο 19: 
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση Αντίγραφου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, καθώς και με την προσκόμιση καταστατικού εταιρικού σχήματος. 
 
Κριτήρια 20 και 21 
Εξετάζεται εάν προσκομίστηκαν τα κατάλληλα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν 
υπάρχει θέμα πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα, με την ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε 
Υπεύθυνη Δήλωση και Βεβαίωσης από αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την ένταξη.  
Αντίστοιχα, για τα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης, με την ύπαρξη 
σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση και Βεβαίωσης από αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική 
αρχή κατά την ένταξη. 
 
Κριτήριο 22: 
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την συνεκτίμηση σχετικής Υπεύθυνης δήλωσης, 
του αρχείου της ΟΤΔ, με μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της αίτησης. 
 
Κριτήριο 23: 
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου με 
μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της αίτησης. 
 
Κριτήριο 24: 
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου. 
 
Κριτήριο 25: 
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την πράξη, μπορεί να προέρχεται από 
ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής 
συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με 
σχετικό τραπεζικό έγγραφο. 
Εξαίρεση αποτελούν οι πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος οφείλει κατά την αίτηση να 
αποδεικνύει ότι διαθέτει την ιδία συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του 
προϋπολογισμού της πράξης είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού ο 
οποίος δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί 
βαθμολογούμενο κριτήριο, η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0). 
 
Κριτήριο 26 
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου. 
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Κριτήριο 27 
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου, 
ελέγχεται η προσκομισθείσα φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης 
από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής 
ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.
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3. ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Υποδράση 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 
 
Η αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης και της έλλειψης δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού και η εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων μεταφοράς γνώσεων στον τομέα 
των επιχειρήσεων είναι αναγκαία για την περιοχή εφαρμογής. Ταυτόχρονα, η σύνδεση των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑΚ) μπορεί να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής και στην ανάδειξη της 
τοπικής ταυτότητας. 
 
Στο πλαίσιο της υπο-δράσης ενισχύονται δράσεις κατάρτισης, μεταφοράς της γνώσης και ενημέρωσης με 
στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων μεθόδων μεταφοράς γνώσεων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται εκτός γεωργικού τομέα (δηλ. εκτός της πρωτογενούς παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων).  
 
Με την υπο-δράση δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούν στην πράξη, νέες παραγωγικές διαδικασίες και 
να αξιοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών.  
Ως εκ τούτου, δίνεται στήριξη για: προγράμματα κατάρτισης τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν 
και δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης, μιας ήδη δοκιμασμένης και εφαρμοσμένης τεχνολογίας, της 
χρήσης ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής. Η 
δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μιας εκμετάλλευσης, ή σε ερευνητικά κέντρα, κ.λπ.  
 
Επιλέξιμοι τομείς είναι ο τομέας της ποτοποιίας, της κατασκευής ειδών ένδυσης, της βιομηχανίας 
δέρματος και δερμάτινων ειδών, της βιομηχανίας ξύλου και της παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών. 
 
Προτεραιότητα δίνεται στην εισαγωγή α. μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής β. 
μεθόδου παραγωγής και διανομής. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 
παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. 
 
Δικαιούχος της πράξης είναι ο πάροχος κατάρτισης ή μεταφοράς γνώσεων και με την ένταξη πρέπει να 
διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες. 
 
Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 20.000 € με ποσοστό ενίσχυσης 100% και καθεστώς 
ενίσχυσης τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013. 
 
Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν φυσικό αντικείμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την 
εφαρμογή του μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020. 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που έχουν νομική υπόσταση (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Κοινοπραξία, 
Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., κ.λπ.) / ατομικές επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επίδειξης 
ή / και ενημέρωσης, προς όφελος των ατόμων και των επιχειρήσεων που απασχολούνται στον δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα και συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 14. 
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
100%. 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 20.000,00 € 
και θα καλύπτουν δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
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Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
 

Στουραΐτης Ευάγγελος
Σύμφωνα με την παράγραφο  6 του άρθρου 47 του Καν. 702/2014: «Πρόσβαση στην ενίσχυση έχουν όλες οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγροτική περιοχή, βάσει αντικειμενικά καθορισμένων όρων» και όχι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Επομένως η αναγραφή αυτή θα πρέπει να διαγραφεί
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Υποδράση 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 
Στο πλαίσιο της υπο-δράσης ενισχύονται επενδύσεις για την δημιουργία / ανάπτυξη μεταποιητικών 
επιχειρήσεων οι οποίες αξιοποιούν γεωργικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης ως πρώτη ύλη για 
την περαιτέρω μεταποίησή τους. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής πρέπει να είναι ένα προϊόν (μη 
γεωργικό) που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα. 
 
Κύριος στόχος της συγκεκριμένης υπο-δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών 
προϊόντων της περιοχής. Ταυτόχρονα, η υποδράση συμβάλλει κυρίως: 
• στην ενίσχυση απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, 
• στην ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, 
• στην στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης και ποιοτικά 
σήματα καθώς και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. 
 
Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι εξής: 
• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, 
• Ζυθοποιία, 
• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), 
• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, 
• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, 
• Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 
• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, 
• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, 
• Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής, 
• Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι). 
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι κατά την συμπλήρωση της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό 
ΚΑΔ ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες NACE: 10.41 (εκτός του 
10.41.12), 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.05, 
11.07, 12.00, 13.10, 13.20, 20.42, και 20.53 και δεν θα πρέπει να εμπίπτει στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ όπως 
αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο «ΙΙ_10 Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ» της πρόσκλησης. 
 
Οι ορισμοί των υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.λπ. θα πρέπει να είναι 
σύμφωνοι με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / 
εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422/Β’). 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης των πράξεων της υπο-δράσης είναι 40% (Καν. ΕΕ 1407/2013-de minimis). 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 17. 
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
40%. 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
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Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
 
 

Γιαννοπούλου, Αντα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1407/2013 ΚΑΙ 651/2014 ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΟΡΟΣ Η  ΧΡΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή Η ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΛΠ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ.
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Υποδράση 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 
Η προσέγγιση Leader έχει επί σειρά ετών, αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στην προώθηση της 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες της 
ενδογενούς αγροτικής ανάπτυξης. Οι αγρότες της περιοχής θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε 
πράξεις διαφοροποίησης, ενίσχυσης - συμπλήρωσης του εισοδήματός τους και συνέργειας.  
 
Με την υποδράση επιδιώκεται, κυρίως:  
• η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, 
• η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων, 
• η διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα, 
• η διαμόρφωση ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος που να αναδεικνύει το πλούσιο φυσικό / 

πολιτιστικό απόθεμα, την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής, 
• η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και της τοπικής ταυτότητας, 
• η στήριξη της συμπληρωματικής απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων και στην 
ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης. 
 
Η υπο-δράση ενισχύει την δημιουργία / ανάπτυξη: 
 
1. Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων όπως ορίζονται στην Αριθ. 543/34450 KYA, Αρ. Φύλλου 1145 

(Τ.Β’.) 3 Απρ. 2017. 
Ως «πολυλειτουργικό αγρόκτημα» ορίζεται η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις 
τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και 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 οικοτεχνικής μεταποίησης.  
 
Το κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και 
προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Δύναται να δημιουργεί συνεργατικές δράσεις με τις 
γειτνιάζουσες παραγωγικές μονάδες γεωργίας, κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης, 
καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που προάγουν και αναδεικνύουν 
την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ιδιαίτερα με αυτά που είναι συνυφασμένα με τον παραγωγικό 
πολιτισμό του τόπου. 
 
2. Μονάδων οικοτεχνικής παρασκευής όπως ορίζονται στην αριθμ. 4912/120862 ΥΑ, Αρ. Φύλλου 

2468 (Τ.Β’.) 17 Νοε. 2015. 
Τα «προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής» είναι προϊόντα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής 
κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα 
προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για τα σημεία διάθεσης. 
 
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: 
Α. Προϊόντα δημητριακών,  
Β. Αρτοσκευάσματα,  
Γ. Ζυμαρικά,  
Δ. Γλυκίσματα,  
Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες,  
ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, 

αιθέρια έλαια, κ.α.,  
Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι,  
Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά 

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

τρόφιμα,  

Γιαννοπούλου, Αντα
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ.1407/2013
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Ι. 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),  

ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα,  
ΙΒ. Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο. 
 
Η επενδυτική πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα του Καν. (ΕΕ) 1305/2013:  

• 17 (δραστηριότητες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων) με ποσοστό ενίσχυσης 40%, ή  
• 19 (λοιπές δραστηριότητες) με ποσοστό ενίσχυσης 65%, 

και όχι και στα δύο άρθρα. 
 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της υποδράσης καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι και ΜΗ επιλέξιμοι ΚΑΔ 
Υποδράσεων της πρόσκλησης.  
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Για την οικοτεχνία: τα φυσικά πρόσωπα, που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τον N. 3874/2010 όπως 
κάθε φορά ισχύει, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). 
Για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 543/34450):  
α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του ν. 
3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α, όπως κάθε φορά ισχύει,  
β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ, και  
γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ, με άλλα φυσικά ή/και νομικά 
πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 
50% στη σύμπραξη. 
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Άρθρο 17 του Καν. ΕΕ 1305/2013 ή άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 1305/2013. 
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
40% όταν εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Καν. ΕΕ 1305/2013, ή 
65% όταν εφαρμόζεται το άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 1305/2013 το οποίο αφορά αποκλειστικά μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις.. 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
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Υποδράση 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. 
 
Η ανάδειξη και η αναγνώριση του αγρο-διατροφικού τομέα, ως έναν από τους κυρίαρχους τομείς ανάπτυξης 
είναι από τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και της περιοχής εφαρμογής. Η μεταποίηση, τυποποίηση, 
συσκευασία, εμπορία των σημαντικών γεωργικών προϊόντων της περιοχής παρουσιάζει διαπιστωμένη 
υστέρηση.  
 
Με την υποδράση επιδιώκεται η αξιοποίηση και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών 
προϊόντων. Η αξιοποίηση των γεωργικών προϊόντων αναμένεται να έχει θετική συμβολή στην απασχόληση 
και στην οικονομία της περιοχής. Μπορεί επίσης, να βελτιώσει την εφοδιαστική αλυσίδα και να αναδείξει 
την τοπική ταυτότητα και την επωνυμία των γεωργικών προϊόντων  
 
Η στήριξη στο πλαίσιο της υπο-δράσης καλύπτει τις επενδύσεις σε υλικά ή και άυλα στοιχεία οι οποίες 
αφορούν την δημιουργία / ανάπτυξη μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που 
υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας πρέπει να είναι προϊόν που καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα. 
 
Οι επιλέξιμοι τομείς είναι: 
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια. 

Ο τομέας περιλαμβάνει: 
I. Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων, (εξαιρείται η ίδρυση σφαγείων, ενώ η ίδρυση 

σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές περιοχές της περιοχής παρέμβασης),  
II. Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή 
καπνιστά,  

III. Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. 
Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά,  

IV. Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος. 
β) Γάλα. 

Ο τομέας περιλαμβάνει: 
I. Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή 

άλλα γλυκαντικά, 
II. Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 

γλυκαντικών, 
III. Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες 

που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου, 

IV. Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. 
Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, 

V. Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη, 

VI. Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί. 
γ) Αυγά. 

Ο τομέας περιλαμβάνει: 
I. Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα, 

II. Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό 
ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. 

δ) Διάφορα Ζώα (μέλι, σαλιγκάρια). 
Ο τομέας περιλαμβάνει: 

I. Χερσαία σαλιγκάρια. 
II. Μέλι φυσικό. 

ε) Ζωοτροφές. 
Ο τομέας περιλαμβάνει: 
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I. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής, τροφές παρασκευασμένες για 
ζώα.  

στ) Δημητριακά. 
Ο τομέας περιλαμβάνει: 

I. Προϊόντα αλευροποιίας, Βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη από σιτάρι. 
ζ) Άνθη. 

Ο τομέας περιλαμβάνει: 
I. Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 

λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, 
II. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 

πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα. 

η) Οίνος – Αμπελουργία. 
Ο τομέας περιλαμβάνει: 

I. Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη 
κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009, 

II. Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή 
αρωματικών ουσιών. 

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.  
Ο τομέας περιλαμβάνει: 

I. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα,  
II. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών,  

III. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.  
ι) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά  

Ο τομέας περιλαμβάνει: 
I. Τσάι, μάτε και μπαχαρικά,  

II. Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα, σπασμένα. 

ια) Ξύδι. 
Ο τομέας περιλαμβάνει: 

I. Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ. 
 
Τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία είναι επιλέξιμα στην υποδράση, καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 
Επιλέξιμοι και ΜΗ επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων, της πρόσκλησης.  
 
Αποκλείεται η ενίσχυση: 
α) επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. 
β) επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού. 
γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου. 
δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. 
ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ. 
Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας 
αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Επίσης, δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από 
φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις. 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 17 & παράρτημα ΙΙ 
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013 παράρτημα ΙΙ. 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
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40%. 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
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Υποδράση 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 
Η ενίσχυση πράξεων για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και για την ενίσχυση 
του τουριστικού προϊόντος αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. 
 
Στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος ο τουριστικός τομέας έχει μια αξιόλογη ανάπτυξη. Το 
φυσικό περιβάλλον (ορεινοί όγκοι, λίμνη Καστοριάς, περιοχές natura), τα αρχαιολογικά, ιστορικά, 
πολιτιστικά, θρησκευτικά και άλλα μνημεία αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών, ενώ τα στοιχεία του τοπικού 
πολιτισμού (εκδηλώσεις, φεστιβάλ, κ.ά.) διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό περιβάλλον που έχει 
και τουριστικό ενδιαφέρον. Οι υποδομές του τουριστικού τομέα έχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης 
και ανάπτυξης. Με την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα επιδιώκεται η 
ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής και αναμένεται, μεταξύ 
άλλων, η ενίσχυση της απασχόλησης, η διαμόρφωση ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος που να 
αναδεικνύει το πλούσιο φυσικό / πολιτιστικό απόθεμα και την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής καθώς και 
η διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα. 
 
Η υπο-δράση ενισχύει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην δημιουργία / ανάπτυξη  / εκσυγχρονισμό:  

• Υποδομών διανυκτέρευσης,  
• Καταστημάτων εστίασης και αναψυχής,  
• Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, οινοτουρισμός),  
• Γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού,  

 
Για τις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών 
εγκαταστάσεων που είναι επιλέξιμα στην υπο-δράση, ισχύει και εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 2986/25.11.2016 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 3885, Τ.Β’, 02.12.2016), και σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές που τίθενται στον Ν. 4276/14 
(ΦΕΚ/Α/155/2014).  
Οι παρεμβάσεις σε υποδομές, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Σε περίπτωση που σκοπός της πράξης είναι αποκλειστικά ή εν μέρει ο οινοτουρισμός με την έννοια του Ν. 
4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30−07−2014), τότε ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί στο σύνολό του ή στο μέρος 
που αναλογεί στην επένδυση της προδιαγραφές της ΚΥΑ 1746/21-01-2015 (ΦΕΚ135/Β/2015).  
 
Προτεραιότητες υπο-δράσης είναι:  

• Τα γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, 
• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, οινοτουρισμός),  
• Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με μικρότερη ωφέλιμη επιφάνεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 

τα 100,00 τ.μ.   
Οι επενδύσεις που εμπίπτουν στις παραπάνω προτεραιότητες βαθμολογούνται με εκατό (100) βαθμούς στο 
αντίστοιχο κριτήριο, ενώ όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0). 
 
Η απλή αντικατάσταση μεμονωμένων παγίων ή / και άλλων στοιχείων ενεργητικού, που δεν συνεπάγεται 
θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της διαδικασίας παραγωγής συνιστά επένδυση αντικατάστασης και δεν θα 
μπορούσε να είναι επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση με το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της υποδράσης, καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι και ΜΗ 
επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων, της πρόσκλησης.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 είναι επιλέξιμες οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές 
επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή 
κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε 
καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η 
επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα ή καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την 
οικονομική της δραστηριότητα. 

Γιαννοπούλου, Αντα
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΥΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ..τι ισχύει????
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Δικαιούχοι υποδράσης: 
Φυσικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και υφιστάμενες ή υπό 
ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 19. 
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, ή  
Άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014.  
 
Ένταση ενίσχυσης:  
45% όταν εφαρμόζεται το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, ή 
65% όταν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014. 
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000,00 € 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
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Υποδράση 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. 
 
Οι επιχειρήσεις της περιοχής εφαρμογής συμβάλλουν καθοριστικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας και 
γενικότερα αποτελούν παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης.  
 
Η υπο-δράση αφορά την ανάπτυξη / εκσυγχρονισμό μονάδων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής.  
 
Με την υποδράση επιδιώκεται κυρίως η ενίσχυση της απασχόλησης, η ενεργοποίηση του ενδογενούς 
ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες 
εξοικονόμησης ενέργειας, και φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων και η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
 
Στον τομέα του εμπορίου επιδιώκεται η στήριξη επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου οι οποίες προωθούν στην 
αγορά είτε σε εξειδικευμένα καταστήματα είτε και μέσω διαδικτύου. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιχειρήσεις που έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. 
 
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της υποδράσης, καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι και ΜΗ 
επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων, της πρόσκλησης.  
 
Η απλή αντικατάσταση μεμονωμένων παγίων ή / και άλλων στοιχείων ενεργητικού, που δεν συνεπάγεται 
θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της διαδικασίας παραγωγής συνιστά επένδυση αντικατάστασης και δεν θα 
μπορούσε να είναι επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση με το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 είναι επιλέξιμες οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές 
επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή 
κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε 
καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η 
επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα ή καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την 
οικονομική της δραστηριότητα. 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Φυσικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και υφιστάμενες ή υπό 
ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 19. 
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, ή  
Άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014.  
 
Ένταση ενίσχυσης:  
45% όταν εφαρμόζεται το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, ή 
65% όταν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014. 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € 
και θα καλύπτουν δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
 

Νίκος Μελίστας
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1407/2013 & 651/2014 δεν επιτρέπεται η προτιμησιακή χρήση εγχώριων έναντι εισαγόμενων προϊόντων

Γιαννοπούλου, Αντα
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ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής, 1η πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  23 
 

Υποδράση 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 
κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 
Η υπο-δράση, έχει πολυτομεακό χαρακτήρα και αφορά στην ανάπτυξη / εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής και 
συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση πολύπλευρων αναγκών της περιοχής παρέμβασης.    
 
Μέσω της υποδράσης στοχεύεται κυρίως: η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας, η 
στήριξη της συμπληρωματικής απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, η στήριξη 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή εφαρμογής και ιδίως στις 
ορεινές περιοχές, μέσω της ίδρυσης ή της ανάπτυξης και βελτίωσης επιχειρήσεων σε δραστηριότητες 
κοινωνικής μέριμνας, τεχνών και διασκέδασης, αθλητισμού, πολιτιστικής εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλες 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην μείωση των εξαρτήσεων της περιοχής 
εφαρμογής από μεγαλύτερα αστικά κέντρα και στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και 
αγροτικών περιοχών. 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και στην προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε άνεργους και στον καινοτόμο χαρακτήρα των προτάσεων. 
 
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της υποδράσης, καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι και ΜΗ 
επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων, της πρόσκλησης.  
 
Σε περίπτωση άυλης πράξης ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 100.000,00 €. 
 
Η απλή αντικατάσταση μεμονωμένων παγίων ή / και άλλων στοιχείων ενεργητικού, που δεν συνεπάγεται 
θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της διαδικασίας παραγωγής συνιστά επένδυση αντικατάστασης και δεν θα 
μπορούσε να είναι επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση με το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 είναι επιλέξιμες οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές 
επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή 
κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε 
καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η 
επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα ή καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την 
οικονομική της δραστηριότητα. 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Φυσικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και υφιστάμενες ή υπό 
ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 19. 
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, ή  
Άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014.  
 
Ένταση ενίσχυσης:  
45% όταν εφαρμόζεται το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, ή 
65% όταν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Καν. ΕΕ 651/2014. 
 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € 
και θα καλύπτουν δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
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Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 

Γιαννοπούλου, Αντα
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΥΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ..τι ισχύει?
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Υποδράση 19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 
 
Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής λόγω της 
μεγάλης έκτασης παραγωγικών δασών. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων της περιοχής που δραστηριοποιούνται 
στην μεταποίηση και εμπορία της δασικής παραγωγής βελτιώνει τις οικονομικές επιδόσεις του τομέα.  
 
Στους ορεινούς όγκους της περιοχής παρέμβασης υπάρχουν παραγωγικά δασικά συμπλέγματα η παραγωγή 
των οποίων σε δασικά προϊόντα (κυρίως τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα από διάφορα δασοπονικά είδη: οξυά, 
δρυς, ελάτη, μαύρη πεύκη, λεύκη) συμβάλλει στην απασχόληση των κατοίκων των ορεινών οικισμών 
(δασικοί συνεταιρισμοί) και αποτελεί σημαντικό κλάδο της οικονομίας της περιοχής. 
 
Με την υποδράση επιδιώκεται η ίδρυση / βελτίωση / ανάπτυξη επιχειρήσεων του δασοκομικού τομέα με 
σκοπό κυρίως την στήριξη της απασχόλησης (κύριας ή συμπληρωματικής), την προσαρμογή των 
επιχειρήσεων στις συνθήκες του ανταγωνισμού και των αναγκών της αγοράς, την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των δασικών προϊόντων των πολύτιμων δασοπονικών ειδών, κ.ά. 
 
Στα πλαίσια της Υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην επεξεργασία, διακίνηση και 
εμπορία των παρακάτω δασικών προϊόντων,  
• Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια 

ή μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα ή θραύσματα ξυλείας, συσσωματωμένα ή μη σε μορφή 
κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές,  

• Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη,  
• Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι,  
• Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 

λειασμένη με ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm,  
 
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της υποδράσης, καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι και ΜΗ 
επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων, της πρόσκλησης.  
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρα 21 και 26. 
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
40%.  
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
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Υποδράση 19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) 
 
Η χαμηλού βαθμού ενσωμάτωση καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο και η απουσία μηχανισμών της ΕΤΚ κυρίως 
αναγνωρίστηκε ως αδυναμία της περιοχής εφαρμογής και ως ανασταλτικός παράγοντας εισαγωγής 
καινοτομίας και ανάπτυξης κουλτούρας συνεργασίας. 
 
Με την υπο-δράση μπορούν να ενισχυθούν πράξεις πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας 
που προτείνονται και υλοποιούνται από συσπειρώσεις / ομάδες τοπικών φορέων και πληθυσμών, ιδιωτικών 
και δημόσιων συμφερόντων, με σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής 
της στα δεδομένα της περιοχής εφαρμογής. 
 
Επιλέξιμοι τομείς συνεργασίας είναι ο τομέας της ποτοποιίας, της κατασκευής ειδών ένδυσης, της 
βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, της βιομηχανίας ξύλου και της παραγωγής άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών. 
 
Οι πράξεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα και να προσφέρουν 
πρόσθετη αξία, τόσο από πλευράς ανταγωνισμού όσο και σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 
και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.  
Οι στόχοι που θα προτείνονται από τις πράξεις πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και να συμβάλουν:  
• στην αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της έλλειψης 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις εκτός γεωργικού τομέα. 
• στην σύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική 

ανάπτυξη (ΕΤΑΚ).  
• στην προώθηση και την ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 

περιοχής. 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη συνεργασία. 
 
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της υποδράσης, καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι και ΜΗ 
επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων, της πρόσκλησης.  
 
Τα συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα, πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο 
ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, επιχειρήσεις ή άλλοι 
φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ). Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής 
εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του συνεργατικού σχήματος. 
Η ενεργοποίηση του συνεργατικού σχήματος πρέπει να είναι τοπικού χαρακτήρα. 
 
Οι συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και θα 
θεσπίσουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, 
υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στην λήψη αποφάσεων και στην λειτουργία 
τους. 
 
Προτεραιότητα στην υποδράση έχουν οι επιχειρήσεις της γούνας και του δέρματος, λόγω της ιδιαίτερης 
σημασίας που έχουν για την περιοχή. Οι πράξεις που θα αφορούν πιλοτικά έργα στον τομέα της γούνας και 
του δέρματος θα βαθμολογούνται με τον μέγιστο βαθμό του κριτηρίου που αφορά τις προτεραιότητες της 
υπο-δράσης (100), ενώ οι πράξεις που δεν θα πληρούν την προτεραιότητα αυτή θα βαθμολογούνται με 
μηδέν (0).  
 
Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία συνεργασιών ΕΣΚ για την παραγωγικότητα βιωσιμότητα της 
γεωργίας και δεν ενισχύονται πράξεις μεμονωμένων φορέων. 
Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ. 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς 
(όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, επιχειρήσεις ή άλλους φορείς όπως 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ) και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο 
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συνεργασίας). Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του 
συνεργατικού σχήματος. 
Το συνεργατικό σχήμα θα μπορεί, είτε να έχει νομική υπόσταση - Νομικό Πρόσωπο είτε να καθορίζεται η 
μορφή και λειτουργία του σε ένα συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας, μεταξύ Φυσικών ή Νομικών 
Προσώπων, που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων 
μεταξύ των μελών του συνεργατικού σχήματος. 
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 35.  
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
65%. 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
 
 

Στουραΐτης Ευάγγελος
Στην εν λόγω δράση στο πλαίσιο του αρ.14 καν.651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι μεσαίες επιχειρήσεις

Γιαννοπούλου, Αντα
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡ.22 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιαννοπούλου, Αντα
Στην εν λόγω δράση δεν είναι επιλέξιμες οι μεσαίες επιχείρησεις
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Υποδράση 19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον 
τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 
 
Οι μικρού φυσικού και οικονομικού μεγέθους επιχειρήσεις της περιοχής, εμφανίζουν αδυναμία να 
επενδύσουν στην καινοτομία, στην έρευνα και την τεχνολογία για την παραγωγή τροφίμων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Το ίδιο ισχύει και στα δασοκομικά προϊόντα της περιοχής εφαρμογής· η προστιθέμενη 
αξία τους είναι μικρή.  
 
Το υπο-μέτρο περιορίζεται στον τομέα των τροφίμων και των δασοκομικών προϊόντων και ενισχύει 
την δημιουργία δικτύων και επιχειρησιακών ομάδων με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, 
διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.  
Οι πράξεις μπορεί να αφορούν:  

• στον τομέα των τροφίμων: την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που 
απευθύνονται είτε στον συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες, τρόφιμα εμπλουτισμένα με 
ευεργετικές για την ανθρώπινη υγεία ουσίες, νέα υλικά ή τεχνολογίες συσκευασίας που 
παρατείνουν σημαντικά την διάρκεια ζωής των τροφίμων, κ.λπ. 

• στον τομέα της δασοπονίας: την ανάπτυξη νέων προϊόντων, που μπορεί να αφορούν και την 
αξιοποίηση των παραπροϊόντων, την εισαγωγή διεργασιών και πρακτικών για την μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, κ.λπ. 

 
Η υποδράση στοχεύει στην σύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την έρευνα, την καινοτομία και 
την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑΚ), στην στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες 
της αγοράς, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασικών προϊόντων, στην προώθηση 
και την ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της περιοχής, στην ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ των ΜΜΕ, κ.ά. 
 
Προτεραιότητα στην υποδράση έχουν οι συνεργασίες στον τομέα των τροφίμων, λόγω της ιδιαίτερης 
σημασίας της ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή. Οι πράξεις που θα αφορούν 
συνεργασίες στον τομέα των τροφίμων θα βαθμολογούνται με τον μέγιστο βαθμό του κριτηρίου που 
αφορά τις προτεραιότητες της υποδράσης (100), ενώ οι πράξεις που δεν θα πληρούν την προτεραιότητα 
αυτή θα βαθμολογούνται με μηδέν (0).  
 
Θα ενισχυθούν συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα, τα οποία πρέπει να απαρτίζονται από 
τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς. Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος 
(Συντονιστής Φορέας) του συνεργατικού σχήματος. Η ενεργοποίηση του συνεργατικού σχήματος πρέπει να 
είναι τοπικού χαρακτήρα. 
Οι συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και θα 
θεσπίσουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, 
υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στην λήψη αποφάσεων και στην λειτουργία 
τους. 
Οι πράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση τουλάχιστο μιας ενέργειας διάχυσης / 
προώθησης των αποτελεσμάτων του θέματος συνεργασίας.  
 
Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία συνεργασιών ΕΣΚ για την παραγωγικότητα βιωσιμότητα της 
γεωργίας και δεν ενισχύονται πράξεις μεμονωμένων φορέων. 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς 
(όπως ερευνητές, πανεπιστήμια, φυσικά πρόσωπα καθώς και πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις) και θα 
διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται 
ο επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του συνεργατικού σχήματος. 
Το συνεργατικό σχήμα θα μπορεί, είτε να έχει νομική υπόσταση - Νομικό Πρόσωπο είτε να καθορίζεται η 
μορφή και λειτουργία του σε ένα συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας, μεταξύ Φυσικών ή Νομικών 
Προσώπων, που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων 
μεταξύ των μελών του συνεργατικού σχήματος. 
 
 

Στουραΐτης Ευάγγελος
Στην εν λόγω δράση δεν είναι επιλέξιμες οι μεσαίες επιχειρήσεις
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Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 35.  
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
65%. 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
 

Γιαννοπούλου, Αντα
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡ.22 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιαννοπούλου, Αντα
Στην εν λόγω δράση δεν είναι επιλέξιμες οι μεσαίες επιχείρησεις
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Υποδράση 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την 
εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 
 
Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού μπορεί να καλύψει 
ανεπάρκειες του τομέα, ιδίως το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων της περιοχής και το περιορισμένο εύρος 
των υπηρεσιών που μεμονωμένα κάθε μια από αυτές παρέχει, και να τις βοηθήσει να γίνουν οικονομικά 
βιώσιμες παρά το μικρό μέγεθός τους. 
 
Αγροτουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής 
και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες 
προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με 
την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.  
Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων, καταχωρούνται 
ως τέτοιες στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων και είναι ιδίως: α. τα αγροκτήματα β. οι αγροτικές και οι 
μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά με τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες επιχειρηματικά οργανωμένες υπηρεσίες: 1.υπηρεσίες εστίασης 2.υπηρεσίες υποδοχής και 
φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα.  
Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή 
συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη τουρίστα με την 
αγροτική ζωή, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, τη γαστρονομία, τη γευσιγνωσία και την οινογνωσία και την 
προστασία της βιοποικιλότητας. 
 
Η υπο-δράση σκοπό έχει να ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση 
κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή 
την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. Η Υποδράση 19.2.7.3 αφορά 
αποκλειστικά μη γεωργούς. Με την προϋπόθεση αυτή επιλέξιμοι είναι οι τομείς:    
55 – Καταλύματα 
56 - Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, 
77 - Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης, 
79 - Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών, 
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, 
85 – Εκπαίδευση. 
 
Τα συνεργατικά σχήματα φορέων με νομική οντότητα, πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο 
ενδιαφερόμενους / επιχειρήσεις του αγροτουριστικού τομέα. Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο 
επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του συνεργατικού σχήματος. Η ενεργοποίηση του συνεργατικού 
σχήματος πρέπει να είναι τοπικού χαρακτήρα. 
 
Οι συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και θα 
θεσπίσουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, 
υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στην λήψη αποφάσεων και στην λειτουργία 
τους. 
 
Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ. 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Δίκτυο επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων. Το Δίκτυο θα μπορεί είτε να έχει νομική 
υπόσταση – Νομικό Πρόσωπο – είτε να καθορίζεται η μορφή και η λειτουργία του σε ένα 
συμφωνητικό σύμπραξης / συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς 
τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών του Δικτύου. Σε 
περίπτωση συμφωνητικού σύμπραξης / συνεργασίας,  μία από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
ορίζεται ως κοινός εκπρόσωπος (Συντονιστής Φορέας). 
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 35.  
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Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
65%. 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 

Γιαννοπούλου, Αντα
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡ.22 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιαννοπούλου, Αντα
Στην εν λόγω δράση δεν είναι επιλέξιμες οι μεσαίες επιχείρησεις
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Υποδράση 19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και 
τοπικών αγορών 
 
Βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια αλυσίδα εφοδιασμού στην οποία δεν παρεμβάλλονται περισσότεροι 
του ενός ενδιάμεσου φορέα μεταξύ γεωργού και καταναλωτή. Οι τοπικές αγορές είναι αγορές αποκλειστικά 
παραγωγών (farmers’ markets) για την διάθεση των προϊόντων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία.  
 
Επιλέξιμος είναι ο τομέας της λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντων, και με σκοπό την 
διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στην περιοχή 
εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, η υπο-δράση ενισχύει:  
1. Την δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων 

διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς. Τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι:  
• Απευθείας πωλήσεις εντός της αγροτικής εκμετάλλευσης ή, 

γενικότερα του τόπου παραγωγής, συμπεριλαμβανομέν
ων των πωλήσεων προς τουρίστες. 

• Πωλήσεις μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών. 
• Πωλήσεις μέσω του διαδικτύου. 
• Κατάστημα ιδιοκτησίας των παραγωγών. 
• Διανομή κατ’ οίκον. 
• Πωλήσεις σε τοπικά εστιατόρια και ταβέρνες. 
• Πωλήσεις απευθείας σε επιχειρήσεις τελικής κατανάλωσ

ης. 
• Πωλήσεις σε παζάρια, πανηγύρια, λαϊκές αγορές, κ.λπ. 

2. Την δημιουργία τοπικών αγορών στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί 
αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απ’ ευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών 
προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα (νωπά ή και μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές 
τους πρώτες ύλες. 

 
Ως αγροτικά προϊόντα νοούνται αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία επιλέξιμα στα πλαίσια της υποδράσης 19.2.3.1 της παρούσας.  
 
Προτεραιότητα στην υποδράση έχουν οι συνεργασίες που αφορούν προϊόντα και αγορές προϊόντων που 
διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC 
Global Standards, IFS Food Standard, GLOBAL G.A.P.) καθώς και βιολογικών προϊόντων, λόγω της 
ιδιαίτερης σημασίας που έχει για το τοπικό πρόγραμμα η προώθησή τους. Οι πράξεις που θα πληρούν το 
παραπάνω κριτήριο θα βαθμολογούνται με τον μέγιστο βαθμό του κριτηρίου που αφορά τις προτεραιότητες 
της υπο-δράσης (100), ενώ οι πράξεις που δεν θα πληρούν το κριτήριο αυτό θα βαθμολογούνται με μηδέν 
(0). 
 
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της υποδράσης, καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι και ΜΗ 
επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων, της πρόσκλησης.  
 
Οι συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και θα 
θεσπίσουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, 
υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στην λήψη αποφάσεων και στην λειτουργία 
τους. 
Η ενεργοποίηση του συνεργατικού σχήματος πρέπει να είναι τοπικού χαρακτήρα και να απαρτίζονται 
τουλάχιστο από δύο επιχειρήσεις. 
Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ. 
 
Δικαιούχοι υποδράσης: 
Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς 
(γεωργούς ή μεταποιητές) και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Στα 
σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του συνεργατικού σχήματος. 
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Το συνεργατικό σχήμα θα μπορεί, είτε να έχει νομική υπόσταση - Νομικό Πρόσωπο είτε να καθορίζεται η 
μορφή και λειτουργία του σε ένα συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας, μεταξύ Φυσικών ή Νομικών 
Προσώπων, που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων 
μεταξύ των μελών του συνεργατικού σχήματος. 
 
Επιλεξιμότητα υποδράσης: 
Καν. ΕΕ 1305/2013, άρθρο 35.  
 
Καθεστώς ενίσχυσης: 
Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis). 
 
Ένταση ενίσχυσης:  
65%. 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης:  
Η υποδράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δηλ. σε 
ολόκληρη την περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς 
και της Χλόης). 
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 Υποδράση 19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI 
ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

10 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση  
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Προτεραιότητες υπο-δράσης 

Η εκπαίδευση αφορά σε α. μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής β. 
μεθόδου παραγωγής και διανομής. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. 

100 

20 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση  
  

Η εκπαίδευση δεν αφορά σε α. μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας 
παραγωγής β. μεθόδου παραγωγής και διανομής. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι 
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής και διανομής. 

0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 
Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας  Όχι 0 

Σχετική εμπειρία παρόχου στην επαγγελματική 
κατάρτιση 

Ναι 100 
10 

Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για υλοποίηση 
αντίστοιχων προγραμμάτων Όχι 0 

Διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής υποδομής 
Διαθέτει πιστοποιημένες δομές μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ 100 

10 
Σχετικό πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ  

Διαθέτει πρόσβαση σε πιστοποιημένες δομές 50 
Κανένα από τα παραπάνω 0 

Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού 
Ναι 100 

10 
Αίτηση Στήριξης και Ιδιωτικά 
Συμφωνητικά συνεργασίας ή/και 
Συμβάσεις.  Όχι 0 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά  100 

10 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
10 

Αίτηση Στήριξης   
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

10 

Αίτηση Στήριξης    
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
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Υποδράση 19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥΤ
ΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη 
Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

5 
Βεβαίωση ΟΑΕΔ  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της 
πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5 

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών ή Βεβαίωση 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.  Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)   5 
Έναρξη και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή  
Βεβαίωση εργοδότη/φορέα.  

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   5 

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 
5 

Αίτηση Στήριξης / Επιλέξιμες δαπάνες 
  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 100 

5 

Αίτηση Στήριξης και Πρόσκληση.  
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 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας 30 

Στουραΐτης Ευάγγελος
Αφού ζητάτε να υπάρχει νομική οντότητα του φορέα πως συνάδει?
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Υποδράση 19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥΤ
ΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασίας 0 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  100 10 Αίτηση Στήριξης.  

Σχετικά προτιμολόγια. 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
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Υποδράση 19.2.2.6 - Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της 
πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

10 

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών ή 
Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   5 Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

15 

Αίτηση Στήριξης, Άδειες Λειτουργίας, 
Εγκατάστασης, Δόμησης, Επιμέρους 
Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  100 15 Αίτηση Στήριξης.  

Σχετικά προτιμολόγια. 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης  
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  

 

 

Στουραΐτης Ευάγγελος
Αφού ζητάτε να υπάρχει νομική οντότητα του φορέα πως συνάδει?
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Υποδράση 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. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

5 
Βεβαίωση ΟΑΕΔ  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της 
πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5 

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών ή 
Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)   5 
Έναρξη και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 
Βεβαίωση εργοδότη/φορέα.  

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   5 

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 
5 

Αίτηση Στήριξης / Επιλέξιμες δαπάνες 
  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 100 

5 

Αίτηση Στήριξης και Πρόσκληση.  
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 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  100 

5 

 Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας 
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 30 
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Υποδράση 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. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασίας 0 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  100 5 Αίτηση Στήριξης.  

Σχετικά προτιμολόγια. 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)  Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στουραΐτης Ευάγγελος
Αφού ζητάτε να υπάρχει νομική οντότητα του φορέα πως συνάδει?
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Υποδράση 19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

5 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Προτεραιότητες υπο-δράσης 

• γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, 
• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου 
(π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, οινοτουρισμός),  
• επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με μικρότερη ωφέλιμη επιφάνεια ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων τα 100,00 τ.μ.   

100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
 

Καμία εκ των παραπάνω επιχείρηση 0 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

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 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  50 

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

5 
Βεβαίωση ΟΑΕΔ  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της 
πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5 

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών ή 
Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)   5 
Έναρξη και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 
Βεβαίωση εργοδότη/φορέα.  

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   5 

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 
5 

Σχετική Δήλωση Οδηγίας  

Μικρές επιχειρήσεις 50 
Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία 100 5 
Αίτηση Στήριξης και Πρόσκληση. 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 60 
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Υποδράση 19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας 
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασίας 0 

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100 

5 

ΦΕΚ,  
Τοπικά Σύμφωνα,  
Βεβαίωση Αρμόδιου φορέα για 
διατηρητέο κτίριο,  
Αρχιτεκτονικά Σχέδια.  

Παραδοσιακός οικισμός  50 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  100 5 

Αίτηση Στήριξης.  
Σχετικά προτιμολόγια. 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης  
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / 
προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με 
την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού 
τουρισμού) 

100 5 
Αίτηση Στήριξης.  
Σχετικές δαπάνες / προτιμολόγια. 

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)  Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
 
 

Στουραΐτης Ευάγγελος
Αφού ζητάτε να υπάρχει νομική οντότητα του φορέα πως συνάδει?
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Υποδράση 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. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

10 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

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 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  50 

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

5 
Βεβαίωση ΟΑΕΔ  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της 
πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5 

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών ή 
Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)   5 
Έναρξη και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 
Βεβαίωση εργοδότη/φορέα.  

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   5 

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 

5 

 Αίτηση Στήριξης / Επιλέξιμες δαπάνες 
 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 100 

10 

Αίτηση Στήριξης και Πρόσκληση.  
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 



ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής, 1η πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  43 
 

Υποδράση 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. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  100 

5 

Αίτηση Στήριξης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας 
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασίας 0 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  100 5 

Αίτηση Στήριξης.  
Σχετικά προτιμολόγια. 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)  Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
 
 
 
 
 

Γιαννοπούλου, Αντα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1407/2013 ΚΑΙ 651/2014 ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΟΡΟΣ Η  ΧΡΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή Η ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΛΠ 
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Υποδράση 19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

10 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

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 100 

10 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  50 

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

10 
Βεβαίωση ΟΑΕΔ  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της 
πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5 

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών ή 
Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)   5 
Έναρξη και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 
Βεβαίωση εργοδότη/φορέα.  

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   5 

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία 100 10 
Αίτηση Στήριξης και Πρόσκληση. 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας 
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασίας 0 
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Υποδράση 19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)  Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
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Υποδράση 19.2.6.2 - Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

10 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 100 

5 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου,  
καταστατικό εταιρικού σχήματος  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

Προώθηση επιχειρηματικότητας ανέργων 
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

5 
Βεβαίωση ΟΑΕΔ  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της 
πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5 

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών ή 
Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)   5 
Έναρξη και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή 
Βεβαίωση εργοδότη/φορέα. 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   5 

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 

10 

Αίτηση Στήριξης / Επιλέξιμες δαπάνες 
  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 100 

10 

Αίτηση Στήριξης και Πρόσκληση.  
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 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) 
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 60 
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Υποδράση 19.2.6.2 - Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας 
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων 
εργασίας 0 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

10 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)  Mειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
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Υποδράση 19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Προτεραιότητες υπο-δράσης  
Η πράξη αφορά τον τομέα της γούνας και του δέρματος 100 

15 
Αίτηση Στήριξης,  
 Η πράξη δεν αφορά τον τομέα της γούνας και του δέρματος 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων 
στη συνεργασία (δεν αφορά στην υποδράση 
19.2.7.3) 

Συμμετοχή ερευνητικού φορέα 100 

10 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα  
ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας.  

Συμμετοχή συλλογικού ή συνεργατικού φορέα 50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού  (για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων μελών 10)   5 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας,  

Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 100 

5 

Βιογραφικά σημειώματα.  
Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της 
σχετικής εμπειρίας του υπευθύνου.  Όχι 0 

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  
του δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 
συνεργασίας 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας,  
Βιογραφικά σημειώματα,  
αποδεικτικά συμμετοχής σε παλιότερα 
σχήματα συνεργασίας. 

Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 
συνεργασίας 0 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   10 Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

10 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Σύσταση Φορέα 
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 100 

5 
  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά   50 
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Υποδράση 19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 0 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης 
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής, 1η πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  50 
 

Υποδράση 19.2.7.2 - Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Προτεραιότητες υπο-δράσης  
Η πράξη αφορά στον τομέα των τροφίμων 100 

15 
Αίτηση Στήριξης,  
 Η πράξη αφορά στον τομέα της δασοπονίας 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων 
στη συνεργασία (δεν αφορά στην υποδράση 
19.2.7.3) 

Συμμετοχή ερευνητικού φορέα 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα  
ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας.  

Συμμετοχή συλλογικού ή συνεργατικού φορέα 50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού  (για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων μελών 10)   10 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας,  

Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 100 

5 

Βιογραφικά σημειώματα.  
Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της 
σχετικής εμπειρίας του υπευθύνου.  Όχι 0 

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  
του δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 
συνεργασίας 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης / 
συνεργασίας,  
Βιογραφικά σημειώματα,  
αποδεικτικά συμμετοχής σε παλιότερα 
σχήματα συνεργασίας.  

Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 
συνεργασίας 0 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   10 Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

10 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 30 

Σύσταση Φορέα 
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 100 

5 
Έναρξη στην Δ.Ο.Υ.  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  100 

5 
Αίτηση Στήριξης  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 50 



ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής, 1η πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  51 
 

Υποδράση 19.2.7.2 - Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   
Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 0 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης  
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής, 1η πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  52 
 

Υποδράση 19.2.7.3 - Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15 

Αίτηση ενίσχυσης και Πρόσκληση   

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
5 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού  (για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων μελών 10)   10 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας,  

Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 100 

10 

Βιογραφικά σημειώματα.  
Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της 
σχετικής εμπειρίας του υπευθύνου.  Όχι 0 

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  
του δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας,  
Βιογραφικά σημειώματα,  
αποδεικτικά συμμετοχής σε 
παλιότερα σχήματα συνεργασίας.  

Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας 0 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   15 

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος. 

Σύσταση Φορέα 
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν 
απαιτείται σύσταση φορέα 100 

20 
Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά   100 

5 

Αίτηση Στήριξης  

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

10 

 Αίτηση Στήριξης 
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  



ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής, 1η πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  53 
 

 
Υποδράση 19.2.7.7 - Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και 

τοπικών αγορών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 
που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 100 

15 

Αίτηση ενίσχυσης και 
Πρόσκληση   Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 0 

Προτεραιότητες υπο-δράσης  

Συνεργασίες και τοπικές αγορές προϊόντων που διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, 
GLOBALG.A.P.) καθώς και βιολογικών προϊόντων 

100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Πιστοποιητικά αρμόδιων 
οργανισμών. 
 Συνεργασίες και τοπικές αγορές άλλων προϊόντων  0 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS)  

Ναι 100 
10 

Αίτηση Στήριξης,  
Κριτήρια Περιφέρειας   Όχι 0 

Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού  (για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων μελών 10)   10 

 Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας,  

Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 100 
5 

Βιογραφικά σημειώματα.  
Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της 
σχετικής εμπειρίας του 
υπευθύνου.  

Όχι 0 

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  
του δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας 100 

5 

Αίτηση Στήριξης,  
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας,  
Βιογραφικά σημειώματα,  
αποδεικτικά συμμετοχής σε 
παλιότερα σχήματα 
συνεργασίας.  

Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας 0 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100%   10 Βεβαίωση Τραπεζικού 

Ιδρύματος. 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 100 

10 

Αίτηση Στήριξης,  
Άδεια Λειτουργίας,  
Άδεια Εγκατάστασης,  
Άδεια Δόμησης,  
Επιμέρους Άδειες,  
Αιτήσεις για την έκδοση των 
προηγούμενων.  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 30 

Σύσταση Φορέα 
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν 
απαιτείται σύσταση φορέα 100 

10 
Έναρξη στην Δ.Ο.Υ.  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά   100 5 Αίτηση Στήριξης  



ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής, 1η πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  54 
 

Υποδράση 19.2.7.7 - Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και 
τοπικών αγορών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟI ΒΑΡΥ 
ΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

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 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 50 
5 

Αίτηση Στήριξης  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

5 

Αίτηση Στήριξης  
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο δικαιούχος): 30 ΒΑΘΜΟΙ  
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5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας πράξεων εξετάζεται και λαμβάνεται υπόψη η επιμέρους βαθμολόγηση του/των 
κριτηρίου/ων με την μεγαλύτερη βαρύτητα (π.χ. στην υποδράση 19.2.2.6 η βαθμολογία στο κριτήριο με 
βαρύτητα 15). Προηγείται η πράξη με την μεγαλύτερη βαθμολογία στο/στα κριτήριο/α με την, κατά σειρά 
μεγαλύτερη βαρύτητα. 
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η παραπάνω μέθοδος εφαρμόζεται στο κριτήριο με την αμέσως μικρότερη 
βαρύτητα (π.χ. στην υποδράση 19.2.2.6 το άθροισμα της βαθμολογίας στα κριτήρια με βαρύτητα 10), 
κ.ο.κ. 
 
Σκοπιμότητα της πρότασης (στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 
Στη σκοπιμότητα της πρότασης ελέγχεται ο αριθμός και το ποσοστό της συσχέτισης με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην υποδράση βάση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. Η συσχέτιση θα 
υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί της 100 και θα βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό.  
Το μεγαλύτερο ποσοστό συσχέτισης με τους στόχους της Τοπικής Στρατηγικής θα λαμβάνει και την 
υψηλότερη βαθμολογία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρατίθεται το ακόλουθο απόσπασμα από το Τοπικό πρόγραμμα το οποίο 
αναφέρεται στην συσχέτιση των υποδράσεων με τους στόχους του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος: 

 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ  - ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών / ειδικών στόχων: 

• ΕΣ5 Η αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της έλλειψης 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις ΜΜΕ εκτός γεωργικού τομέα. 

• ΕΣ12 Η σύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την έρευνα, την καινοτομία και την 
τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑΚ).  

• ΕΣ25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 
περιοχής. 

 
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 3 Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ και 
φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

• ΕΣ 7 Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων κάτω των 35 ετών. 
• ΕΣ 8 Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 11 Η δημιουργία / ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
• ΕΣ 13 Η συμβολή των επιχειρήσεων στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειαςκαι χρήση ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος 
(μέθοδες παραγωγής – διαχείριση αποβλήτων) 

• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 
(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 

• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 17 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων. 
• ΕΣ 19 Η διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 
• ΕΣ 21 Η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 23 Η στήριξη της συμπληρωματικής απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας. 
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• ΕΣ 24 Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ΜΜΕ της περιοχής. 
• ΕΣ 25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 

περιοχής. 
• ΕΣ 30 Η μείωση των εξαρτήσεων της περιοχής εφαρμογής από μεγαλύτερα αστικά κέντρα. 

 
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 3 Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ και 
φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

• ΕΣ 7 Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων κάτω των 35 ετών. 
• ΕΣ 8 Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 11 Η δημιουργία / ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
• ΕΣ 13 Η συμβολή των επιχειρήσεων στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειαςκαι χρήση ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος 
(μέθοδες παραγωγής – διαχείριση αποβλήτων) 

• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 
(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 

• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 21 Η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 23 Η στήριξη της συμπληρωματικής απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας. 
• ΕΣ 25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 

περιοχής. 
• ΕΣ 26 Η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και της τοπικής 

ταυτότητας. 
• ΕΣ 27 Η διαμόρφωση ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος που να αναδεικνύει το πλούσιο 

φυσικό / πολιτιστικό απόθεμα, την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής. 
• ΕΣ 28 Η διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα. 

 
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. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 3 Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ και 
φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

• ΕΣ 7 Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων κάτω των 35 ετών. 
• ΕΣ 8 Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 11 Η δημιουργία / ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
• ΕΣ 13 Η συμβολή των επιχειρήσεων στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειαςκαι χρήση ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος 
(μέθοδες παραγωγής – διαχείριση αποβλήτων) 

• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 
(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 

• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 17 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων. 
• ΕΣ 19 Η διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 
• ΕΣ 21 Η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 23 Η στήριξη της συμπληρωματικής απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας. 
• ΕΣ 24 Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ΜΜΕ της περιοχής. 



ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής, 1η πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  57 
 

• ΕΣ 25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 
περιοχής. 

• ΕΣ 27 Η διαμόρφωση ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος που να αναδεικνύει το πλούσιο 
φυσικό / πολιτιστικό απόθεμα, την ιδιαίτερη ταυτότητα. 

• ΕΣ 28 Η διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα. 
• ΕΣ 30 Η μείωση των εξαρτήσεων της περιοχής εφαρμογής από μεγαλύτερα αστικά κέντρα. 

 
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 3 Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, και φιλικότερων 
προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

• ΕΣ 7 Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων κάτω των 35 ετών. 
• ΕΣ 8 Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 11 Η δημιουργία / ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
• ΕΣ 13 Η συμβολή των επιχειρήσεων στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειας ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (μέθοδες 
παραγωγής – διαχείριση αποβλήτων) 

• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 
(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 

• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 21 Η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 23 Η στήριξη της συμπληρωματικής απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας. 
• ΕΣ 24 Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ΜΜΕ της περιοχής. 
• ΕΣ 25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 

περιοχής. 
• ΕΣ 26 Η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και της τοπικής 

ταυτότητας. 
• ΕΣ 27 Η διαμόρφωση ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος που να αναδεικνύει το πλούσιο 

φυσικό / πολιτιστικό απόθεμα, την ιδιαίτερη ταυτότητα. 
• ΕΣ 28 Η διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα. 
• ΕΣ 29 Η εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος. 

 
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. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 3 Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, και φιλικότερων 
προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

• ΕΣ 7 Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων κάτω των 35 ετών. 
• ΕΣ 8 Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 11 Η δημιουργία / ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
• ΕΣ 13 Η συμβολή των επιχειρήσεων στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειας) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (μέθοδες 
παραγωγής – διαχείριση αποβλήτων) 

• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 
(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 

• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
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19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 
κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 3 Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, και φιλικότερων 
προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

• ΕΣ 6 Η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. 
• ΕΣ 7 Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων κάτω των 35 ετών. 
• ΕΣ 8 Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 10 Η δημιουργία και αναβάθμιση βασικών υποδομών που να στοχεύουν στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
• ΕΣ 11 Η δημιουργία / ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
• ΕΣ 13 Η συμβολή των επιχειρήσεων στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειας και) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (μέθοδες 
παραγωγής – διαχείριση αποβλήτων)  

• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 
(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 

• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 21 Η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 23 Η στήριξη της συμπληρωματικής απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας. 
• ΕΣ 24 Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ΜΜΕ της περιοχής. 
• ΕΣ 25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 

περιοχής. 
• ΕΣ 30 Η μείωση των εξαρτήσεων της περιοχής εφαρμογής από μεγαλύτερα αστικά κέντρα. 

 
19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 3 Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ και 
φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

• ΕΣ 7 Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων κάτω των 35 ετών. 
• ΕΣ 8 Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 11 Η δημιουργία / ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
• ΕΣ 13 Η συμβολή των επιχειρήσεων στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειαςκαι χρήση ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος 
(μέθοδες παραγωγής – διαχείριση αποβλήτων) 

• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 
(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 

• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 18 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δασικών προϊόντων 
• ΕΣ 21 Η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 23 Η στήριξη της συμπληρωματικής απασχόλησης και της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας. 
• ΕΣ 24 Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ΜΜΕ της περιοχής. 

 
19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα). 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 5 Η αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της έλλειψης 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις ΜΜΕ εκτός γεωργικού τομέα. 
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• ΕΣ 12 Η σύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την έρευνα, την καινοτομία και την 
τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑΚ). 

• ΕΣ 20 Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ΜΜΕ. 
• ΕΣ 25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 

περιοχής. 
 
19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των 
τροφίμων και της δασοπονίας. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 5 Η αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της έλλειψης 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις ΜΜΕ εκτός γεωργικού τομέα. 

• ΕΣ 6 Η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. 
• ΕΣ 12 Η σύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την έρευνα, την καινοτομία και την 

τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑΚ). 
• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 

(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 
• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 17 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων. 
• ΕΣ 18 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δασικών προϊόντων. 
• ΕΣ 20 Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ΜΜΕ. 
• ΕΣ 25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 

περιοχής. 
 
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας 
και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την 
εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 1 Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας βιοποικιλότητας των περιοχών Natura 
2000 και των φυσικών οικοσυστημάτων των Οντρίων και του Αλιάκμονα ποταμού (με τους 
κλάδους του). 

• ΕΣ 6 Η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 11 Η δημιουργία / ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 

(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 
• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 20 Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ΜΜΕ. 
• ΕΣ 21 Η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

 
19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 
δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών. 
Η υπο-δράση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των εξής αναγκών της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος: 

• ΕΣ 6 Η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. 
• ΕΣ 9 Η ενίσχυση της πολυκλαδικής διάστασης της οικονομίας με την διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 14 Η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής 

(επιστήμονες, εξειδικευμένοι εργατοτοτεχνίτες, κ.ά.). 
• ΕΣ 16 Η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
• ΕΣ 17 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων. 
• ΕΣ 19 Η διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 
• ΕΣ 20 Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ΜΜΕ. 
• ΕΣ 21 Η σύνδεση τομέων / κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. 
• ΕΣ 25 Η προώθηση και η ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της 
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περιοχής. 
• ΕΣ 27 Η διαμόρφωση ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος που να αναδεικνύει το πλούσιο 

φυσικό / πολιτιστικό απόθεμα, την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής. 
• ΕΣ 28 Η διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα. 

 
Προτεραιότητες υπο-δράσεων 
 
Το κριτήριο «Προτεραιότητες υπο-δράσεων» βαθμολογείται μόνο για τις παρακάτω υποδράσεις και όπως 
αναφέρεται στην συνέχεια, για κάθε μία από αυτές. 
 
Στην Υποδράση 19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 
Προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση να αφορά σε:  
α. μια νέα ή σημαντικά βελτιωμένη διαδικασία παραγωγής,  
β. μεθόδου παραγωγής και διανομής.  
Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων 
ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση για το κριτήριο «Προτεραιότητες 
υπο-δράσης» βαθμολογείται με 100. 
Εάν η εκπαίδευση δεν αφορά σε α. μια νέα ή σημαντικά βελτιωμένη διαδικασία παραγωγής β. μεθόδου 
παραγωγής και διανομής τότε η πρόταση βαθμολογείται με 0. 
 
Στην Υποδράση 19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Προτεραιότητες υπο-δράσης είναι:  

• Τα γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, 
• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, οινοτουρισμός),  
• Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με μικρότερη ωφέλιμη επιφάνεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 

τα 100,00 τ.μ.   
Οι επενδύσεις που εμπίπτουν στις παραπάνω προτεραιότητες βαθμολογούνται με εκατό (100) βαθμούς στο 
αντίστοιχο κριτήριο, ενώ όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0). 
 
Υποδράση 19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) 
Προτεραιότητα στην υποδράση έχει ο τομέας της γούνας και του δέρματος.  
Οι πράξεις που θα αφορούν πιλοτικά έργα στον τομέα της γούνας και του δέρματος θα βαθμολογούνται με 
τον μέγιστο βαθμό (100) του κριτηρίου που αφορά τις προτεραιότητες της υπο-δράσης, ενώ οι πράξεις που 
δεν θα αφορούν τον τομέα της γούνας και του δέρματος θα βαθμολογούνται με μηδέν (0).  
 
Υποδράση 19.2.7.2 - Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των 
τροφίμων και της δασοπονίας 
Προτεραιότητα στην υποδράση έχουν οι συνεργασίες στον τομέα των τροφίμων.  
Οι πράξεις που θα αφορούν συνεργασίες στον τομέα των τροφίμων θα βαθμολογούνται με τον μέγιστο 
βαθμό του κριτηρίου που αφορά τις προτεραιότητες της υπο-δράσης (100), ενώ οι πράξεις που δεν θα 
πληρούν την προτεραιότητα αυτή θα βαθμολογούνται με μηδέν (0).  
 
Υποδράση 19.2.7.7 - Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 
δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 
Προτεραιότητα στην υποδράση έχουν οι συνεργασίες που αφορούν προϊόντα και αγορές προϊόντων που 
διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC 
Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.) καθώς και βιολογικών προϊόντων.  
Οι πράξεις που θα πληρούν το παραπάνω κριτήριο θα βαθμολογούνται με τον μέγιστο βαθμό του κριτηρίου 
που αφορά τις προτεραιότητες της υποδράσης (100), ενώ οι πράξεις που δεν θα πληρούν το κριτήριο αυτό 
θα βαθμολογούνται με μηδέν (0). 
 
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση αντίγραφου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς 
και με την προσκόμιση καταστατικού εταιρικού σχήματος. 
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Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση αντίγραφου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς 
και με την προσκόμιση καταστατικού εταιρικού σχήματος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των 35 ετών 
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της 1ης δημοσίευσης της πρόσκλησης. 
 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του ΟΑΕΔ. 

 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.  
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση: 

• Τίτλου σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικών με τη φύση της πρότασης, 
• Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 

ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης. 
 
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με 
τη φύση της πρότασης) 
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση: 

• Βεβαίωσης Έναρξης και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ., ή  
• Βεβαίωση εργοδότη / φορέα. 

 
 
 
Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη συνεργασία (δεν αφορά στην υποδράση 
19.2.7.3) 
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την αίτηση στήριξης και από το καταστατικό του φορέα ή το ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας τα οποία πρέπει να υπάρχουν και να υποβάλλονται κατά την υποβολή της 
αίτησης στήριξης.  
 
Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού  
Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης. Ελέγχεται ο αριθμός των μελών του 
Συνεργατικού σχηματισμού και για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί. Ο μέγιστος αριθμός των 
βαθμολογούμενων μελών είναι 10. Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται 
Καταστατικό του φορέα ή το ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης / συνεργασίας, όπου προκύπτει ο αριθμός 
των μελών του Συνεργατικού σχηματισμού. 
 
Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 
συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας) 
Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης. Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα 
πρέπει να προσκομίζεται σχετικό Βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αποδεικτικά τεκμηρίωσης της σχετικής 
εμπειρίας του υπευθύνου (π.χ. βεβαίωση εργοδότη / Φορέα). 
 
Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  του δικτύου   
Εξετάζεται το ποσοστό των μελών του προτεινόμενου Συνεργατικού σχηματισμού που έχει συμμετάσχει σε 
άλλο σχήμα συνεργασίας, μέσω της αξιολόγησης των ακολουθών στοιχείων: 

• η σχετική συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης,  
• το Καταστατικό του φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας, 
• τα Βιογραφικά σημειώματα, και 
• σχετικά αποδεικτικά συμμετοχής σε παλιότερα σχήματα συνεργασίας. 
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Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από 
Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος ή με εγκεκριμένο τραπεζικό δανεισμό. Η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης 
δεν βαθμολογείται. 
 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 
Ελέγχεται εάν η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως ΜΜΕ, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 
Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι_5 «Δήλωση ιδιότητας ΜΜΕ». 
 
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά, κ.λπ.) 
Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου περιγράφεται η παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων ή ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή οίνων ή προϊόντων που 
παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς και το ποσοστό τους επί των συνολικών 
παραγόμενων προϊόντων. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από Βεβαίωση Αρμόδιου Διοικητικού Φορέα, Φορέα 
Πιστοποίησης και με ενδεικτικά προσύμφωνα προμήθειας μεταξύ παραγωγών και εν δυνάμει δικαιούχων. 
 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας. 
Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Για την τεκμηρίωση των δαπανών 
θα πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα προτιμολόγια. 
 
 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 
Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν τα 
προτεινόμενα έργα πληρούν τους όρους που περιγράφονται στον ακόλουθο ορισμό της Καινοτομίας: 
«Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων 
ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, 
χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην 
παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα.  
Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες 
λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους 
τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός 
οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές). 
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται:  
α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, 
τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις 
ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή,  
β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου 
παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της 
διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των 
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν 
περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία.  
Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών 
εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που 
αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται.  
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ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
Οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, 
όσον αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των 
γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των 
ροών εργασίας.  
Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας είναι η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης 
που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες 
αγορές.  
 
Α) Παραδείγματα του τι μπορεί να αφορά η τεχνολογική καινοτομία  
Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις.  
 
1. Βιομηχανία / Παραγωγή  

Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας  
• Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες,  
• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. 
Προϊόντα βιοτεχνολογίας  
• Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα, 
• Φάρμακα βιολογικής βάσης,  
• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή,  
• Τεχνολογίες αισθητήρων,  
• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος,  
• Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων,  
• Αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων, 
• Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας,  
• Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή υπηρεσιών,  
• Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων με αισθητήρες,  
• Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων,  
• Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, 

(π.χ. αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής),  
• Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και 

των ενδιάμεσων μεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων.  
 
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο  

Καινοτομία «προϊόντος» ή διαδικασίας  
• Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών,  
• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης,  
• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών),  
• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων,  
• Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών,  
• Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων,  
• Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων,  
• Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-παραγωγού,  
• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους),  
• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των πελατών.  

 
3. Άλλες περιπτώσεις καινοτομίας  

• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. αγροτικό τομέα), 
• Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισμικού,  
• Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας,  
• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης,  
• Εξ΄ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών,  
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• Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων,  
• Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως,  
• Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη – καταστροφικών ελέγχων στην αποτίμηση 

τεχνικών συστημάτων,  
• Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης,  
• Εφαρμογές τηλε-ιατρικής.  

 
Β) Παραδείγματα του τι μπορεί να είναι μη τεχνολογική καινοτομία  
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών και της 
μη τεχνολογικής καινοτομίας (οργάνωσης και εμπορίας). Για παράδειγμα:  

• Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας είναι 
τεχνολογική καινοτομία μόνο όταν συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή νέων ή σημαντικά 
βελτιωμένων διαδικασιών.  

• Η δημιουργία μίας απλής ιστοσελίδας με πληροφορίες, χωρίς on-line νέες και πρωτότυπες 
υπηρεσίες δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπες υπηρεσίες τότε αποτελεί 
παράδειγμα μη τεχνολογικής καινοτομίας.  

• Οι οργανωτικές καινοτομίες θεωρούνται τεχνολογικές μόνο στην περίπτωση που βασίζονται σε νέες 
τεχνολογικές εφαρμογές και επιφέρουν μετρήσιμες αλλαγές στην απόδοση, για παράδειγμα αύξηση 
στην παραγωγικότητα ή στις πωλήσεις.  

 
Τι δεν είναι καινοτομία οποιασδήποτε μορφής  
Ένα σημαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν μία σημαντική αλλαγή / 
διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις 
οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης. Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγές οι οποίες:  
(1) έχουν μικρή σημασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθμό νεωτερισμού στην επιχείρηση όπως:  

• διακοπή χρήσης μίας διαδικασίας, μεθόδου εμπορίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης ενός προϊόντος,  
• αλλαγές προερχόμενες αποκλειστικά από μεταβολές των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, 
• απλή αντικατάσταση ή αναβάθμιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας,  
• παραγωγή επί παραγγελία,  
• εποχιακές και άλλες κυκλικές μεταβολές.  

(2)  επιφέρουν “άλλες δημιουργικές βελτιώσεις”, όπου ο νεωτερισμός δεν αφορά τη χρήση ή τα 
αντικειμενικά χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον τρόπο παραγωγής ή και διανομής τους, 
αλλά την αισθητική ή άλλες υποκειμενικές ιδιότητες, όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στη 
μόδα ή γενικά αλλαγές αισθητικής φύσεως. 
 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης / Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός 
/ υπηρεσίες) 
Ως ανωτέρω σχετικά με την οργανωτική καινοτομία. 
 
Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης.  
 
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 
Εξετάζονται δύο επιμέρους κριτήρια:  
α) αν το κτίριο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο χαρακτηρίζεται διατηρητέο ή παραδοσιακό, και  
β) αν η περιοχή χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισμός.  
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω υποβάλλονται κατά περίπτωση:  

• ΦΕΚ,  
• Τοπικά Σύμφωνα,  
• Βεβαίωση Αρμόδιου φορέα για διατηρητέο κτίριο,  
• Αρχιτεκτονικά Σχέδια. 

 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 
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Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης.  
Η βαθμολόγηση θα γίνεται με βάση την εξασφάλιση του συνόλου/τμήματος των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών, όπου ο υποψήφιος θα λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία, ανάλογα 
με τα δηλωθέντα στα σχετικά πεδία του παρατήματος Αίτησης Στήριξης.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καθόλου άδειες και εγκρίσεις αλλά έχει υποβάλει τις αιτήσεις στις 
αρμόδιες αρχές για τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες, θα λαμβάνει την μικρότερη 
βαθμολογία. Σημειώνεται ότι στην πρόταση θα πρέπει να υπάρχουν σε αντίγραφο οι αριθμοί πρωτοκόλλου 
των αιτήσεων. 
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω υποβάλλονται κατά περίπτωση: 

• Άδεια Λειτουργίας,  
• Άδεια Εγκατάστασης,  
• Άδεια Δόμησης,  
• Επιμέρους Άδειες, εγκρίσεις 
• Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων. 

 
Σύσταση Φορέα 
Εξετάζεται εάν έχει συσταθεί ο φορέας (εταιρεία, νομικό πρόσωπο, κ.λπ.) που θα είναι αρμόδιος για την 
εκτέλεση  / υλοποίηση της πράξης.  
Για το σκοπό αυτό προσκομίζεται η Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 
Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης, για την τεκμηρίωση των οποίων θα 
πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα προτιμολόγια. 
 
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   
Ελέγχεται αφενός, η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (Αίτηση Στήριξης και Παράρτημα αυτής) και 
αφετέρου, η πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα 
αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημα της.  
 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας που 
ορίζεται στην πρόσκληση - τρία (3) έτη από την στιγμή της ένταξης - και ειδικότερα, εξετάζεται αν το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 
2014-2020. Επίσης θα ελέγχεται ο ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα βάση του μεγέθους του έργου. 
 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 
Εξετάζεται: 
1. η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Υποέργα / κόστη για την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου), 
2. αν η κοστολόγηση της πράξης είναι εύλογη με την επισύναψη δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν το 

«εύλογο κόστος» των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών.  
Οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους τους, αξιολογούνται με χρήση κατάλληλου συστήματος 
αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας τιμών ΟΤΔ), σύγκριση των διαφόρων προσφορών, 
διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών ομοειδών προϊόντων άλλων πράξεων ή με τη χρήση διαδικτύου, από 
τους εισηγητές της αξιολόγησης. 
Επίσης, η ΟΤΔ θα λαμβάνει υπόψη τους και τους επίσημους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών καθώς και 
με διαθέσιμες σχετικές μελέτες προσδιορισμού του εύλογου κόστους που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό 
αυτό και έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδομένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών 
υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και επικαιροποιημένες. 
Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για λοιπές 
δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 
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1.000 €, ή τα 5.000 € συνολικού ποσού ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν 
λόγω τεμάχιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν 
ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Η ΟΤΔ θα αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, 
όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα 
οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή 
ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.  
Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές ο έλεγχος του «εύλογου κόστους» θα 
πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδος.  
 
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων 
Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης, όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον 
οποίο δίνεται η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την 
κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού). Τα ανωτέρω 
τεκμηριώνονται από σχετικές δαπάνες ή προτιμολόγια. 
 
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 
Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης. 
 
Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)                       
«Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» είναι οι περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας που θέτουν 
προτεραιότητες με στόχο την δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος, μέσω της αντιστοίχισης των 
ισχυρών σημείων της Ε&Κ (της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας) με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενες ευκαιρίες και οι εξελίξεις της αγοράς με τρόπο συνεκτικό, 
αποφεύγοντας την αλληλοεπικάλυψη και τον κατακερματισμό των προσπαθειών. 
 
Οι υποδράσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER: 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 
και 19.2.6.2 σχετίζονται με τις εξής ενδεικτικές δράσεις,  
- 3.2.2. Ενίσχυση ανάπτυξης νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων με έμφαση στην ποιοτική 

αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και επιχειρήσεων,  
- 3.2.3. Ενίσχυση επιχειρήσεων & συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό,  
της επενδυτικής προτεραιότητας 3.2: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» του Σχεδί

ου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Π.Δ.Μ. 2014–2020. 

 
Η υποδράση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER: 19.2.3.5 σχετίζεται με την εξής ενδεικτική δράση, 
- 3.2.2. Ενίσχυση ανάπτυξης νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση π

ροϊόντων με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυπο

ποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και επιχειρή

σεων,  
της επενδυτικής προτεραιότητας 3.2: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» του Σχεδί

ου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Π.Δ.Μ. 2014–2020. 
 
Οι υποδράσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER: 19.2.7.1, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7 σχετίζεται 
με τις εξής ενδεικτικές δράσεις, 
- 3.2.5. Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων 

(clusters) καθώς και για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας (συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων – ερευνητικών φορέων),  

της επενδυτικής προτεραιότητας 3.2: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» του Σχεδί

ου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Π.Δ.Μ. 2014–2020. 
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Σχετική εμπειρία παρόχου στην επαγγελματική κατάρτιση 
Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν ο φορέας 
παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο επαγγελματικής 
κατάρτισης. Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση: 

• Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. / ΚΑΔ ή/και  
• Βεβαίωση Εργοδότη / Φορέα. 

 
Διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής υποδομής 
Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν ο φορέας 
παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης διαθέτει πιστοποιημένες δομές μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ ή 
πρόσβαση σε αυτές. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από την προσκόμιση κατά περίπτωση: 

• Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μίσθωσης ή Κατοχής, και 
• Φωτογραφική Τεκμηρίωση. 

 
Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού  
Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν ο φορέας 
παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης διαθέτει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό για την υλοποίηση της 
πρότασης. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από την προσκόμιση κατά περίπτωση: 

• Ιδιωτικών Συμφωνητικών συνεργασίας, ή/και  
• Συμβάσεις. 

 
 


