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ΚΩΔΙΚΟΣ
  ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟ-

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
  ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

19.2.3

Οριζόντια
ενίσχυση στην

ανάπτυξη /
βελτίωση της
επιχειρηματικ

ότητας και
ανταγωνιστικ

ότητας 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.

250.000,00

19.2.3.3

Οριζόντια
  εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων

στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την

  εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

1.750.000,00

      ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000,00

Είδος της
ενίσχυσης
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Στοιχεία ταυτότητας 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος
της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000€ για πράξεις που αφορούν σε
υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε
άυλες ενέργειες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με
προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την
ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των πόρων της Πρόσκλησης.

Υποβολή των
αιτήσεων Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από 25/01/2023  έως  31/03/2023 

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού
προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή. 



//02

Δικαιούχοι

α. Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση
ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα νομικά πρόσωπα
απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην
αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ,

β.  Το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος
που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης
και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά
πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορούν να είναι
δικαιούχοι.

γ. Εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού
της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική
άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική
δραστηριότητα
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Καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
Άλλα καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Επιλέξιμες
Δραστηριότητες

 Υπο Δράση: 19.2.3.3

 Υπο Δράση: 19.2.3.1

Βιομηχανία Τροφίμων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων
κρέατος
Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα
Παραγωγή οίνου από σταφύλια



 
  ΔΡΑΣΗ

  

 
  ΥΠΟ-

ΔΡΑΣΗΣ
  

 
  ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
  

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΩΣ
  

 
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  

 
  ΕΙΔΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ
  

 
   

  19.2.3.
Οριζόντια
ενίσχυση

στην
ανάπτυξη /
βελτίωση

της
επιχειρημα
τικότητας

και
ανταγωνισ
τικότητας

της
περιοχή

 
 εφαρμογή

ς
  

 
   
   
   

  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.
  

 
   
   
   

  50%
  

 
   
   

  Κανονισμός
(ΕΕ) 1305/2013,
παράρτημα ΙΙ

  

 
   
  

 
   
   
   
   

  19.2.3.3
  

 
   
   

  Οριζόντια
εφαρμογή
ενίσχυσης

  επενδύσεων
στον τομέα του
τουρισμού με
  σκοπό την

εξυπηρέτηση
των στόχων
της τοπικής

στρατηγικής.
  

 
   
   

  65%
  

 
   

  Κανονισμός
(ΕΕ) 651/2014,

άρθρο 22
  

 
  Μη

εισηγμένε
ς μικρές &

  πολύ
μικρές

επιχειρήσ
εις, που

λειτουργο
ύν έως 5

έτη
  χωρίς

διανομή
κερδών

  

 
   
   

  70%
  

 
   

  Κανονισμός
(ΕΕ) 651/2014,

άρθρο 14
  

 
   

  Μικρές
και πολύ

μικρές
επιχειρή

σεις
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Ποσοστά
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Eπιλέξιμες
Δαπάνες

//04

α. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η
αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που
περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι
ανάγκες της επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
Επιπρόσθετα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. 

β. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης)
εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της επένδυσης. Επίσης, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας
αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της
μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική
δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. 

γ. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς
προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της
δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το
10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. ii) Μέσων εσωτερικής
μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. Δεν είναι επιλέξιμα
οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους
υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά. 

δ. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι
αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές
περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.

ε. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών,
λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

στ. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων
πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

CLLD/LEADER ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
WWW.PKCGROUP.GR
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Eπιλέξιμες
Δαπάνες

ι. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό
της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων,
αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική
βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες
σκοπιμότητας. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύνανται να
συμπεριλαμβάνονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή
και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης. Οι δαπάνες αυτές δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του Συνολικού Κόστους της πράξης. 

ια. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος
(ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας
του προϊόντος(συσκευασία, σήμανση).

ιβ. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και
συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της
πράξης. 

ιγ. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως
ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των
ορίων του οικοπέδου. 

ιδ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια
των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση). 

ιε. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της
κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό
του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την
υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε
περίπτωση αυτεπιστασίας. 

CLLD/LEADER ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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Eπιλέξιμες
Δαπάνες

Η ενίσχυση καταβάλλεται στον φορέα υλοποίησης των δράσεων μεταφοράς
γνώσεων και ενημέρωσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες των υποδράσεων αφορούν
αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

Υποδράση 19.2.3.1: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο
των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω υποδράσεις του παρόντος άρθρου,
είναι:

αα) Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής
των προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως
εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας) που απαιτείται σε περίπτωση
που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και
επιχειρηματίες.

ββ) Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα
διακόσμησης  εντός του λειτουργικού χώρου της επιχείρησης) σε περίπτωση
που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και
επιχειρηματίες.

γγ) Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου, μέχρι του ποσού
των 30.000€. Η δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά ενεργούς ή επαγγελματίες
αγρότες, μόνο για την ιδία παραγωγή τους και το τελικό προϊόν θα πρέπει να
είναι τυποποιημένο σε συσκευασίες μέχρι πέντε (5) λίτρων. 

Υποδράση 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο
των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω υποδράσεις του παρόντος άρθρου,
είναι:
αα) Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά-κατασκευή παραδοσιακών
ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών
δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά
οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού
τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι
του ποσού των 30.000 € για τα οχήματα αυτά. 

ββ) Κατασκευή οικίσκου– αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης
της επένδυσης, μέχρι40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.
γγ) Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν
λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης).
δδ) Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και
εικόνας).
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Περιοχές
Παρέμβασης
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Περιοχές
Παρέμβασης
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Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο
της πράξης έως 30-06-2025



Δ Ι ΕΥΘΥΝΣΗ

 
Επικοινωνία

216 80929710ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E M A I L  info-athens@pkcgroup.gr

www.pkcgroup.gr

Λ.Β. Αλεξάνδρου 5 - 7 | Αθήνα Μοναστηρίου 9 | Θεσσαλονίκη

2310 512409

info@pkcgroup.gr

https://www.linkedin.com/company/pk-consulting-group/
https://www.facebook.com/PK.CON.GROUP
https://twitter.com/PKC_GROUP



