
 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)  

Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων Των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης Με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού 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 στις 4/3/2020. Υποβλήθηκαν συνολικά 53 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 
7.324.449,16€, υπερκαλύπτοντας κατά 246% περίπου την αρχική ενδεικτική δημόσια δαπάνη η οποία ήταν 
2.980.000,00€. 

Τίτλος Δράσης/Υπο-δράσης Πλήθος 
προτάσεων 

Αιτούμενο 
ποσό 

δημόσιας 
δαπάνης (€) 

Ενδεικτική 
δημόσια 

δαπάνη (€) 

Δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης» 

Υπο-δράση 19.2.1.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο 
γεωργικό και το δασικό τομέα» 3 

 
59.699,60 

 
40.000,00 

Υπο-δράση 19.2.1.2 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε 
ΜΜΕ αγροτικών περιοχών» 2 

 
39.999,60 

 
40.000,00 

Δράση 19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» 
Υπο-δράση 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» 

5 
 

710.665,79 
 

425.000,00 

Υπο-δράση 19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής» 

11 
 

924.569,31 
 

340.000,00 

Υπο-δράση 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η 
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» 

1 
 

65.000,00 
 

215.000,00 

Υπο-δράση 19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, 
κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής» 

7 
 

540.396,08 
 

160.000,00 

Υπο-δράση 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» 

2 
 

235.501,86 
 

210.000,00 

Δράση 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» 
Υπο-δράση 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» 

17 
 

3.862.358,15 
 

850.000,00 

Υπο-δράση 19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» 

3 
 

793.519,93 
 

240.000,00 

 

  

 
 



 

Υπο-δράση 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» 

1 
 

44.738,84 
 

130.000,00 

Υπο-δράση 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» 

1 
 

48.000,00 
 

130.000,00 

Δράση 19.2.7 «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων» 
Υπο-δράση 19.2.7.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων 
για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή 
την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό» 

0 0,0 200.000,00 

Σύνολα 53 
 

7.324.449,16 
 

2.980.000,00 

 

 
  

 
 


