
ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ 1ης 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ LEADER ΠΑΑ 

 

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

περιλαμβάνεται μια (1) υποδράση για την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών 1ης μεταποίησης και του 

εμπορίου. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η ακόλουθη υποδράση: 

1. «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 1ης μεταποίησης και εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» (19.2.3.4) 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη συνοπτική περιγραφή της προαναφερόμενης 

υποδράσης, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην εγκεκριμένη αναμορφωμένη 

πρόταση του τοπικού προγράμματος. 

Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.4 

Νομική βάση Άρθρο 19&1β του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Κανονισμός  (ΕΕ) 651/14 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς 
της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.  
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενδεικτικά ενισχύονται τα ακόλουθα:  

 μονάδες επεξεργασίας πέτρας, ξύλου και γύψου 

 μονάδες παραγωγής προϊόντων ένδυσης, καλαθοποιίας, κλωστοϋφαντουργίας, σαπουνιών, κεραμικών, 
επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών 

 μονάδες κατασκευής μουσικών οργάνων 

 μονάδες παραγωγής απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού 

 παραδοσιακά ναυπηγεία 

 αρτοποιεία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

 μονάδες παραγωγής φρυγανιών και μπισκότων 

 μονάδες παραγωγής μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και άλλων αλευρωδών προϊόντων 

 μονάδες παραγωγής ζαχαρωτών, λουκουμιών, βανίλιας, χαλβάδων 

 μονάδες παραγωγής παγωτού 

 επιχειρήσεις και καταστήματα λιανικού εμπορίου (π.χ. παντοπωλεία, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, 
καταστήματα πώλησης αγροτικών μηχανημάτων, εργαλείων και εφοδίων) 

 
Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν μονάδες βιοτεχνίας, παραγωγή 
προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση και καταστήματα πώλησης αγροτικών μηχανημάτων, εργαλείων και εφοδίων, 



β) η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ε) οι επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται από μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή 
νέους/νέες έως  35 ετών, στ) η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, διαχείρισης απορριμμάτων, 
διαχείρισης αποβλήτων, ζ) η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα 
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. 
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 3: Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 350.000,00 5,60 4,18 

Δημόσια Δαπάνη 227.500,00 5,20 3,50 

Ιδιωτική Συμμετοχή 122.500,00 6,53 6,53 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

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

 

 


