
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Για την υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα της  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» 
Π.Α.Α. 2014 -2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για 
την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 
«Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – Π.Α.Α. 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ. 
Αριθμ. 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η εφαρμογή 
προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.   
 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι 
δικαιούχοι, να υποβάλλουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4. «Βασικές υπηρεσίες και 
ανάπλαση χωριών στις αγροτικές περιοχές». 
 
Η δράση εφαρμόζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – 
Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός από τα πολεοδομικά συγκροτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων Αλεξάνδρειας, 
Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδοτούμενη 
Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.520.000,00€ (συγχρηματοδότηση 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών Πόρων). 
 
Οι υποδράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, είναι οι ακόλουθες:  
 
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία). (Κωδικός 
Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.2_1/M2998597). 
 
Η υποδράση αφορά στην υλοποίηση έργων δημιουργίας, βελτίωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής αναβάθμισης), ή επέκτασης των προσφερόμενων βασικών υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, 
αγροτικά ιατρεία, κλπ.) και αθλητικών υποδομών (χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, ποδηλατοδρόμων, 
κλπ), με την εξαίρεση των υπηρεσιών αναψυχής και πολιτισμού, εντός της περιοχής παρέμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων στις σχετικές υποδομές.  

 
Ποσοστό Επιχορήγησης :   έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών 
εσόδων, το ποσό της ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο όπου δεν υπερβαίνει την 
διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 10 
του άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, βάση της παρ. 12 του 
άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 720.000,00€ 
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19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης 
χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: 
σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές). 
(Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.3_1/M2998597) 
 
Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν/στοχεύουν στη βελτίωση της 
ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, 
παρατηρητήρια, θέσεις θέας, η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού 
υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε 
επισκέψιμους χώρους.  
 
Ποσοστό Επιχορήγησης : 100% (σε περιπτώσεις πράξεων χωρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών 
εσόδων, το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στο επίπεδο όπου δεν υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των 
επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 10 του άρθρου 55 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 280.000,00€ 
 
 
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.4_1/M2998597) 
 
Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής 
εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να 
υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή/διατήρηση των τοπικών 
στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά 
προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. 
 
Ποσοστό Επιχορήγησης :   100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη), Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, 
το ποσό της ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο όπου δεν υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ 
των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 6 του άρθρου 53 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, βάση της παρ. 8 του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 
651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 190.000,00€ 
 
 
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη 
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-
οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων 
πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, 
γεφύρια). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.5_1/M2998597) 
 
Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με: 

• Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών 
συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία 
εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, 
παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.  
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• Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή 
αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων. 

• Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, 
διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης. 

 
Ποσοστό Επιχορήγησης : έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών 
εσόδων, το ποσό της ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο όπου δεν υπερβαίνει την 
διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 6 
του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, βάση της παρ. 8 του 
άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ενώ στις 
περιπτώσεις έκδοσης μουσικών ή λογοτεχνικών έργων η ενίσχυση δεν υπερβαίνει είτε την διαφορά 
μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και των προεξοφλημένων εσόδων του έργου, είτε το 70% των επιλέξιμων 
δαπανών (σύμφωνα με το άρθρο 53 περ. 9 του Καν. (ΕΕ) 651/2014) χωρίς την διεξαγωγή 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 330.000,00€ 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δυνητικοί δικαιούχοι των υποδράσεων μπορούν να είναι: 

• ΟΤΑ Α & Β βαθμού, και φορείς τους.  
• Ιδιωτικοί συλλογικοί φορείς ή/και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που 
καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε..  

• Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ή μέλος αυτής. 
 
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη 
από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον 
σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης 
στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο Ο.Π.Σ.Α.Α. βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»/«Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014 - 2020 
(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)»/«Οδηγίες για την πρόσβαση των 
Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο Ο.Π.Σ.Α.Α.» ή στο 
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf)  
 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 30/04/2018 
 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης   : 24/08/2018 
 
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα, υποβάλλονται 
στην Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και έως ώρα 14:00’. 
 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων 
στήριξης και άλλες διευκρινήσεις, υπεύθυνοι είναι: Ατσάλου Έλενα, Καραγιάννης Θανάσης και 
Ελευθεριάδης Μιχάλης, τηλέφωνο 2331 020809, fax 2331 020271 και e-mail info@anhma.gr.  
 
Περαιτέρω πληροφορίες για το Π.Α.Α. 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Π.Α.Α. 2014-2020, το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Π.Α.Α. 2014-2020, τους κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την υποβολή των 
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αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα 
της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  www.anhma.gr.  
 
Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων – σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ΔΩΡΕΑΝ – είτε στην έδρα της Ο.Τ.Δ. 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., είτε μέσω διαδικτύου. 
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER 
 

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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