
 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)  
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του 
ΠΑΑ 2014-2020), έληξε την 1/11/2019. Υποβλήθηκαν συνολικά 24 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια 
δαπάνη 2.461.354,59€, υπερκαλύπτοντας κατά 155% περίπου την αρχική ενδεικτική δημόσια δαπάνη η οποία ήταν 
1.590.000,00€. 

Αναλυτικότερα: 
Τίτλος Δράσης/Υπο-δράσης Πλήθος 

προτάσεων 
Αιτούμενο ποσό 

δημόσιας δαπάνης 
Ενδεικτική 
δημόσια 
δαπάνη 

Δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 
Υπο-δράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής 
κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 
οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 
δημόσια κτίρια» 

1 80.943,87 250.000,00 

Υπο-δράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 
υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία 
κ.λπ.)» 

4 781.306,24 350.000,00 

Υπο-δράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για 
δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 
σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)» 

5 277.284,46 340.000,00 

Υπο-δράση 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων» 4 170.870,96 100.000,00 

Υπο-δράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες 
και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με 
τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή 
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικο - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)» 

10 1.150.949,06 450.000,00 

Δράση 19.2.6 «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών» 
Υπο-δράση 19.2.6.1.1 «Πρόληψη δασών και δασικών 
εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα» 

0 0 100.000,00 

Σύνολο 24 2.461.354,59 1.590.000,00 

 

 

 

 


