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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
Περιγραφή  H  προσέγγιση  CLLD/LEADER  δίνει  τη  δυνατότητα  να  εφαρμοστούν 

στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσίου ή 
ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Δικαιούχοι  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
 

 Μεταποίηση,  εμπορία  και  /  ή  ανάπτυξη  γεωργικών  προϊόντων  με 
τελικό προϊόν γεωργικό 

Κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, σαλιγκάρια, ελαιούχα προϊόντα, δημητριακά, οίνος, 
οπωροκηπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, άνθη, σπόροι, κλπ. 

 Μεταποίηση,  εμπορία  και  /  ή  ανάπτυξη  γεωργικών  προϊόντων  με 
τελικό προϊόν μη γεωργικό 

Αποστάγματα αλκοολούχων ποτών, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά, 
αλευρώδη προϊόντα, αρτοποιία – νωπά είδη ζαχαροπλαστικής, αιθέρια έλαια 
– εκχυλίσματα, κλπ. 

 Επενδύσεις  σε  δασοκομικές  τεχνολογίες  &  στην  επεξεργασία, 
διακίνηση & εμπορία δασικών προϊόντων 

Παραγωγή  pellets  από  δασική  βιομάζα,  καυσόξυλα,  στρογγυλή  ξυλεία 
κωνοφόρων  και  πλατύφυλλων,  φελλός,  στύλοι  ΔΕΗ,  θρυμματισμού, 
ξυλάνθρακες,  ξυλοκυτταρίνη,  μοριοσανίδες,  ινοσανίδες,  επικολλητά, 
αντικολλητά, MDF,κλπ 

 Επενδύσεις  για  τη  δημιουργία  και  την  ανάπτυξη  μη  γεωργικών 
δραστηριοτήτων στο δευτερογενή τομέα 

Ιδρύσεις,  επεκτάσεις,  εκσυγχρονισμοί  βιοτεχνικών  μονάδων,  μονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης 

 Επενδύσεις  για  τη  δημιουργία  και  την  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων 
στον τριτογενή τομέα 

 Επενδύσεις  για  την  δημιουργία,  ανάπτυξη,  εκσυγχρονισμό 
δραστηριοτήτων  στον  τουριστικό  τομέα  (καταλύματα, 
εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,  χώροι  αθλοπαιδιών,  εστίασης, 
αναψυχής, κ.λπ) 

 Επενδύσεις  για  την  δημιουργία,  ανάπτυξη,  εκσυγχρονισμό 
δραστηριοτήτων  στον  τριτογενή  τομέα  εκτός  του  τουριστικού 
κλάδου (καλλιτεχνικές δραστηριότητες, catering, παιδικοί σταθμοί, 
κ.λπ)
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Επιλέξιμες δαπάνες   Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων 

 Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

 Δαπάνες αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και λογισμικού 

 Γενικές  δαπάνες  συνδεόμενες  με  τα  ανωτέρω  όπως,  αμοιβές 
μηχανικών  και  συμβούλων,  δαπάνες  έκδοσης  των  απαραίτητων 
αδειών. 

 Δαπάνες προβολής και προώθησης. 

 Δαπάνες  αγοράς  ειδικών  επαγγελματικών  μέσων  μεταφοράς 
προϊόντων  και πρώτων υλών εντός  της  επιχείρησης  (π.χ.  ανυψωτικά 
μηχανήματα κλπ). 

 Δαπάνες  για  την  κάλυψη  του  κόστους  μελέτης  –εγκατάστασης  και 
πιστοποίησης  συστημάτων  διασφάλισης  ποιότητας  και  ποιοτικών 
σημάτων. 

Προϋπολογισμός  Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00€ εκτός των 
έργων  που  αφορούν  διαχείριση  στερεών  /  υγρών  αποβλήτων  στα  οποία  ο 
συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €. 
 
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός 
δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  ποσό  των  100.000,00€  για  τα  ιδιωτικού 
χαρακτήρα έργα. 

Ποσοστό Ενίσχυσης   
Το  ποσοστό  ενίσχυσης  διαφέρει  ανάλογα  με  την  δραστηριότητα.  Ανέρχεται 
από  40%  έως  65%  για  τα  ιδιωτικά  έργα  και  έως  100%  για  έργα  δημόσιου 
χαρακτήρα. 

Περιοχές εφαρμογής  Η  Τοπική  Ανάπτυξη  με  Πρωτοβουλία  Τοπικών  Κοινοτήτων  μπορεί  να 
εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές,  σύμφωνα με  τον ορισμό  της ΕΕ,  που θα 
είναι  κατά  μέγιστον  50  και  μπορούν  να  καλύπτουν  έκταση  ίση  έως  και  το 
100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.     Συμπεριλαμβάνεται ο 
νομός  Θεσσαλονίκης  και  οι  Δήμοι  του  Νομού  Αττικής  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων. 

Οι  εν  λόγω  περιοχές  πρέπει  να  αποτελούνται  από  Τοπικές  /  Δημοτικές 
Κοινότητες  των  οποίων  ο  συνολικός  μόνιμος  πληθυσμός  ή  ο  μόνιμος 
πληθυσμός  των  εκτός  σχεδίου  περιοχών  είναι  μικρότερος  των  15.000 
κατοίκων,  με  εξαίρεση  τα  μικρά  νησιά  στα  οποία  δεν  έχει  ισχύ  ο  ανωτέρω 
πληθυσμιακός  περιορισμός  (αφορά  το  σύνολο  των  νησιών  της  χώρας  με 
εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια). 

Υποβολή Αιτήσεων   Οι υποβολές προτάσεων αναμένονται εντός του 2017. 

  


