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 Κατηγορία 1 : Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων

 Αφορά μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα.

 Προϋπολογισμός ως 400.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης ως 65%

 Αποκλείονται οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων τομεακών προγραμμάτων που

χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ

1.2. Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών

προϊόντων

 Αφορά μονάδες παραγωγής μη γεωργικών προϊόντων από γεωργικά

προϊόντα.

 Προϋπολογισμός ως 300.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων

(δυνάμει ΓΑΚ) ή έως το 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

 Αποκλείονται οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων τομεακών προγραμμάτων που

χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ



1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα

 Αφορά μονάδες παραγωγής προϊόντων από δασοκομικά προϊόντα.

 Προϋπολογισμός ως 300.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών (δυνάμει ΓΑΚ) ή

έως το 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση

 Αφορά επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.

 Προϋπολογισμός ως 300.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων

(δυνάμει ΓΑΚ) ή έως το 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

 Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ

και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές
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1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου

 Αφορά επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (καταλύματα, ξενοδοχεία,

εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού λοιπές επιχειρήσεις στον τομέα

του τουρισμού

 καταλύματα, ξενοδοχεία κλπ, μόνο στις ορεινές περιοχές και στα νησιά με

πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων

 Προϋπολογισμός ως 300.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων

(δυνάμει ΓΑΚ) ή έως το 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

 Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ

και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές
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1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 Αφορά σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων υπηρεσιών όπως

παιδότοποι και γηροκομεία.

 Προϋπολογισμός ως 300.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων

(δυνάμει ΓΑΚ) ή έως το 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

 Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ

και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές καθώς και επιχειρήσεις παροχής

κοινωνικών υπηρεσιών

1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιοοικονομίας και κυκλικής

οικονομίας

 Αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

 Προϋπολογισμός ως 300.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης ως 65% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).
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 Κατηγορία 2 : Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού



2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα

2.2 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα

2.3 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα

 Προϋπολογισμός ως 20.000 €

 Ένταση ενίσχυσης ως 100%

 για την υποπαρέμβαση «2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή

τομέα» το αντικείμενο της εκπαίδευσης δεν πρέπει να ταυτίζεται με το

αντικείμενο εκπαίδευσης των οριζόντιων παρεμβάσεων του ΣΣ της ΚΑΠ.
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 Κατηγορία 3 : Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού

3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)

 Αφορά παιδικούς σταθμούς, χώρους άθλησης, πολιτιστικά κέντρα και
χώρους πολυδραστηριοτήτων

 Προϋπολογισμός ως 400.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις
 Ένταση ενίσχυσης ως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ
 Δικαιούχοι: Φορείς δημοσίου, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

3.2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την
καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση
προσφύγων / μεταναστών

 Προϋπολογισμός ως 400.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις
 Ένταση ενίσχυσης ως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ
 Δικαιούχοι: Φορείς δημοσίου, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα
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 Κατηγορία 4 : Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού

4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας

 Αφορά σε πράξεις μικρής κλίμακας όπως δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και
ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων

 Προϋπολογισμός ως 400.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης ως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ

 Δικαιούχοι: Φορείς δημοσίου, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα

4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας

 Αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας όπως σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών και ποδηλατικές διαδρομές.

 Προϋπολογισμός ως 400.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις

 Ένταση ενίσχυσης ως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ
Δικαιούχοι : Φορείς δημοσίου, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
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 Κατηγορία 5: Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων

5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων

 Αφορά σε διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 Προϋπολογισμός ως 20.000 €
 Ένταση ενίσχυσης ως έως το 75% δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013
 Δικαιούχοι : Φορείς δημοσίου, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον

πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής

κληρονομιάς

 Αφορά σε αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών
τοπικών στοιχείων της περιοχής.

 Προϋπολογισμός ως 400.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις
 Ένταση ενίσχυσης ως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ
 Δικαιούχοι: Φορείς δημοσίου, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα καθώς και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
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 Κατηγορία 6 : Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών

 Αφορά πράξεις με σκοπό την αναβάθμιση και ανάδειξη φυσικών τοπίων όπως θέσεις
θέας κλπ.

 Προϋπολογισμός ως 400.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις
 Ένταση ενίσχυσης ως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ
 Δικαιούχοι: Φορείς δημοσίου, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

λοιποί αρμόδιοι φορείς όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ και εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες
στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

6.2 Έργα πράσινων υποδομών “greeninfrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση

των κινδύνων από φυσικές καταστροφές

 Αφορά σε υποδομές με σκοπό την πρόληψη των κινδύνων από φυσικές καταστροφές
όπως πλημύρες και πυρκαγιές.

 Προϋπολογισμός ως 400.000 € και ως 20.000 € για τις άυλες πράξεις
 Ένταση ενίσχυσης ως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ
 Δικαιούχοι: Φορείς δημοσίου, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

λοιποί αρμόδιοι φορείς όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ και εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες
στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Yποπαρεμβάσεις τοπικού προγράμματος



 Κατηγορία 7: Δικτύωση και συνεργασία

7.1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων

 Αφορά σε πράξεις συνεργασίας μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών
προϊόντων με σκοπό τη διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, την κοινή χρήση εγκαταστάσεων
και πόρων και την ανάπτυξη και/ή εμπορία κοινών προϊόντων.

 Προϋπολογισμός ως 40.000 € για σύσταση και λειτουργεία του συνεργατικού σχήματος, καθώς και
την προετοιμασία του σχεδίου δράσης

 Ένταση ενίσχυσης ως 90% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ
 Δικαιούχοι : ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ελάχιστος αριθμός 3.

7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την

κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της

περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

 Αφορά σε πράξεις για την κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της
περιοχής και την προώθηση της υγιεινής διατροφής και μείωσης σπατάλης τροφίμων.

 Προϋπολογισμός ως 40.000 € για σύσταση και λειτουργεία του συνεργατικού σχήματος, καθώς και
την προετοιμασία του σχεδίου δράσης,

 Ένταση ενίσχυσης ως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του ΓΑΚ
 Δικαιούχοι : ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικοί φορείς, Δημόσιοι φορείς, λοιποί φορείς δημοσίου, ΜΚΟ

κλπ
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Σας ευχαριστώ πολύ …


