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CLLD / LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) / LEADER
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση
LEADER, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών
στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας
των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Η προσέγγιση αυτή συνιστά ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο,
ειδικά σε περιόδους κρίσης, που ευελπιστεί να αναδείξει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να
κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς
αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ορίζοντας 2020», β) να «καινοτομήσουν» όχι
αποκλειστικά σε όρους τεχνολογικούς αλλά κυρίως σε όρους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων
και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.
Περιοχές εφαρμογής CLLD/LEADER – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 Να είναι αγροτικές περιοχές της χώρας.
 Να προτείνονται μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης.
 Πρέπει να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό.
 Να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκων.
 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.
Προϋπολογισμός επενδύσεων
 Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι
600.000 €, εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, καθώς και
έργων ύδρευσης, 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 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 € για
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ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.
 Το ποσοστά ενίσχυσης, φτάνουν μέχρι το 50% για τις ιδιωτικές επενδύσεις και μέχρι το 100%
για τους Ο.Τ.Α. και Συλλογικούς και λοιπούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (για
δημοσίου χαρακτήρα επενδύσεις).

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020

1. Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής
οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της τοπικής στρατηγικής, σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται
στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα.
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
 Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι
(γεωργικό προϊόν).
 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό
προϊόν).
 Ίδρυση επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη.
 Επέκταση/εκσυγχρονισμός επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη.
 ‘Ίδρυση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού
κλάδου.
 ‘Επέκταση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού
κλάδου.
 Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών.
 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
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υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

2. Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για
την επίτευξη των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, φορείς τους και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων.
 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 Κτηνοτροφικά πάρκα.
 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς.
 Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό.
 Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής.
 Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών.
 Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών.
 Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας ζωής ή του περιβάλλοντος.
 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα.
 Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, άλλες φυσικές καταστροφές,
καταστροφικά συμβάντα ή από άλλες αιτίες.
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