
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 
 
Στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Επιλογή 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική 
ανάπτυξη μέσω του LEADERΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020»” και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και 
της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014- 2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (64/8-4-2019) 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των παρακάτω δράσεων και υποδράσεων που εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή 
εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, ήτοι όλης της Π.Ε. Κιλκίς εκτός της εντός σχεδίου περιοχής της πόλης του 
Κιλκίς. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 
παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.556.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ). 
Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον 
αφορά σε ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις μέσω της παρούσας προκήρυξης είναι οι ακόλουθες: 

ΚΩΔ.    ΔΡΑΣΗ- ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(%) 

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο 
γεωργικό και το δασικό τομέα 

40.000,00 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 14 (για 
γεωργικό τομέα),    

            Καν. (ΕΕ) 1407/2014 
 (για δασικό τομέα) 

100%          
έως 20.000€ 

Δημόσια 
Δαπάνη 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε 
ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

40.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 14, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2014 

100%             
έως 20.000€ 

Δημόσια 
Δαπάνη 

19.2.2 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 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 

325.000,00 
Καν.(ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 17, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2014 

50%                  
έως 200.000€ 

Δημόσια 
Δαπάνη 

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

175.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2014 

65%                  
έως 200.000€ 

Δημόσια 
Δαπάνη 

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 

225.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2014 

65%              
έως 200.000€ 

Δημόσια 
Δαπάνη 



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 

126.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2014 

65%                
έως 200.000€ 

Δημόσια 
Δαπάνη 

19.2.2.6 

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

200.000,00 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 
(ΕΕ) 1407/2014 

65%                  
έως 200.000€ 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 17, Καν. 
(ΕΕ) 1407/2014 

50%                   
έως 200.000€ 

Δημόσια 
Δαπάνη 

19.2.3 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
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. 

350.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 17, Καν. 

(ΕΕ) 1305/2013, Παράρτημα ΙΙ 
50% 

19.2.3.3 

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

200.000,00 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 
(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 

65% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 
(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 

55% 

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 

250.000,00 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 
(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 

65% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 
(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 

55% 

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 

100.000,00 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19, Καν. 
(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 

65% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19,  
Καν. (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 

55% 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών  

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

142.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 21&26, 

Καν. (ΕΕ) 1407/2014 
65% 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων  

19.2.7.2 
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, 
διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα 
των τροφίμων και της δασοπονίας 

143.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 35, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2013 
65% 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 
επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 
μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και 
για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία 
τουριστικών υπηρεσιών, που 
συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

120.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 35, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2014 
65% 

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων 
αλυσίδων και τοπικών αγορών 

120.000,00 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 35, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2014 
65% 

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. 

http://www.ependyseis.gr/


Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 15/04/2019, ώρα: 13.00 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :     13/09/2019,ώρα: 15.00 
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή  στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5 εργασίμων 
ημερώνκαι έως ώρα 14.00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ – ΑΝ.ΚΙ. 
Α.Ε. (Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς), 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 στα 
Κεφάλαια: 1.«Κριτήρια Επιλεξιμότητας Πράξεων»-στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», 2. «Οδηγίες για την 
εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των πράξεων» και 4. «Κριτήρια επιλογής υποδράσεων τοπικού 
προγράμματος» - στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», 5. «Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλογής» του 
Παραρτήματος 4 «Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης 
και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και η κα Ρένα Διαμαντίδου, τηλέφωνο 
2341025305, e-mail:anki@anki.gr.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.grή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ 
http://www.anki.gr/. 
Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου. 

 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER 

Γεώργιος Βουλγαράκης 
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