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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού Σερρών «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι 

δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το 

σύνολο του Νομού Σερρών (με  εξαίρεση την Πόλη των Σερρών), ενώ η συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 

πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.067.500,00 €.  

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε ιδιωτικού 

χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες: 

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣ
ΤΑ 

ΕΝΙΣΧΥ
ΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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

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. 

500.000,00 έως 50% 

 
Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 &  
Κανονισμός (ΕΕ) 

1305/2013, 
Άρθρο 17 

Μικρές / Πολύ Μικρές,  Μεσαίες 
& Μεγάλες Επιχειρήσεις κατά 
την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 
 

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων 
στον τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

180.000,00 έως 65% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 &  

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, 
Άρθρο 19 

Μικρές  /  Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Στην υπο-δράση αυτή τίθονται 
επιπλέον ειδικοί όροι, σύμφωνα 
με την εξειδίκευση της 
Στρατηγικής του Τοπικού 
Προγράμματος που δίνονται στο 
Παράρτημα IV της Πρόσκλησης  

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. 

640.000,00 έως 65% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 &  

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, 
Άρθρο 19 

Μικρές  /  Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις  
κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Στην υπο-δράση αυτή τίθονται 
επιπλέον ειδικοί όροι, σύμφωνα 
με την εξειδίκευση της 
Στρατηγικής του Τοπικού 
Προγράμματος, που δίνονται στο 
Παράρτημα IV της Πρόσκλησης  
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19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 
χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 
κέντρα, κλπ) με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

230.000,00 έως 65% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 &  

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, 
Άρθρο 19 

Μικρές  /  Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις  
κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Στην υπο-δράση αυτή τίθονται 
επιπλέον ειδικοί όροι, σύμφωνα 
με την εξειδίκευση της 
Στρατηγικής του Τοπικού 
Προγράμματος, που δίνονται στο 
Παράρτημα IV της Πρόσκλησης  

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων 
οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 
αγροκτημάτων με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

220.000,00 

έως 50% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 

Κανονισμός  (ΕΕ) 
1305/2013 Άρθρο 

17 

 

Μικρές  /  Πολύ Μικρές  
(βάσει του Ν. 4235/ΦΕΚ 
32/11.2.2014  & της ΥΑ 
4912/120862/05.11.2015 (ΦΕΚ 
2468/Β) – Δραστηριότητες 
Οικοτεχνίας (και ειδικότερα 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων),  

έως 65% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 

Κανονισμός  (ΕΕ) 
1305/2013 Άρθρο 

19 

 

Μικρές  /  Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις  
(βάσει του Ν. 4235/ΦΕΚ 
32/11.2.2014 – Πολυλειτουργικά 
Αγροκτήματα (λοιπές 
δραστηριότητες),  

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

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. 

830.000,00 Έως 50% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013   
Άρθρο 17 &  

παράρτημα ΙΙ 

Μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
Μεσαίες &  Μεγάλες Επιχειρήσεις 

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα 
του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 
 

 
917.500,00 

Έως 55% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013 Άρθρο 

19 & 
Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014 άρθρο 

14 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις 

 

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 

320.000,00 Έως 55% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013 Άρθρο 

19 & 
Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014 άρθρο 

14 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις 

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 

80.000,00 Έως 55% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013 Άρθρο 

19 & 
Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014 άρθρο 

14 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

19.2.6.2 Επενδύσεις σε 
δασοκομικές τεχνολογίες και στην 
επεξεργασία, κινητοποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων 

150.000,00 Έως 65% 

Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 

Άρθρο 21 & 26  
Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 

Μικρές / πολύ μικρές,  Μεσαίες 
επιχειρήσεις & Μεγάλες 
Επιχειρήσεις  
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Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά 

επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα 

αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην 

Πρόσκληση και στα παραρτήματα της. τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και τα οποία 

μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ΟΤΑ και από την 

ιστοσελίδα της  ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ΟΤΑ, (http://www.aneser.gr/).  

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η υποβολή της 

αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης 

προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την  δυνητικό δικαιούχο. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :   27/03/2019, ώρα 13:00  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης     :   24/06/2019, ώρα 15:00 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή  στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5 

εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή 

ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 

μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα  τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά 

περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 1 & 4 του Παραρτήματος ΙΙ-1: «Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής», 

στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. 

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν 

έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το 

θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες 

επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των 

αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην 

ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.aneser.gr/. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των 

αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες 12.00 – 15.30 στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 23210 64402,  23210 64403 

(κα. Τριανταφύλλου Ελένη, κ. Ανοιξιάδης Νικόλαος, κ. Τοπτσής Χρήστος), ή στο   e-mail: 

leader@aneser.gr. 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.aneser.gr/
mailto:leader@aneser.gr

