
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 

LEADER ΠΑΑ 

 

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER (τμήμα LEADER ΠΑΑ) 

περιλαμβάνεται μια (1) υποδράση για την ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα της 

οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η 

ακόλουθη υποδράση: 

1. «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων για 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» (19.2.2.6) 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη συνοπτική περιγραφή της προαναφερόμενης 

υποδράσης, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην εγκεκριμένη αναμορφωμένη 

πρόταση του τοπικού προγράμματος. 

Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.6 

Νομική βάση Κανονισμός 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την παρούσα υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, που το φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο των μονάδων διαθέτει τις απαιτούμενες 
πιστοποιήσεις βιολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής. 
Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης πρέπει υποχρεωτικά (κατά τη λειτουργία 
τους): α) να δημιουργήσουν ιστοσελίδα προβολής (σ.σ. τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και β) να 
είναι επισκέψιμες (σ.σ. διαθέτοντας χώρο γευσιγνωσίας ή/και επιδεικνύοντας την παραγωγική δραστηριότητα). 
Στο πλαίσιο της υποδράσης προωθείται (σ.σ. μέσω μοριοδότησης) η ενίσχυση επενδύσεων που: α) υλοποιούνται 
σε ορεινή περιοχή, ,  β)συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος,   γ) ο δικαιούχος ανήκει στις ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή είναι νέος/νέα έως 35 ετών και  δ) προωθούν την 
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. 
Η δημόσια δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του κανονισμού de 
minimis 1407/13 (σ.σ. 2000.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 300.000,00 4,80 3,58 

Δημόσια Δαπάνη 195.000,00 4,46 3,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή 105.000,00 5,60 5,60 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

 


