
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΛΗΜΝΟΥ 

ΥΠΟMETΡΟ 19.2: “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 

με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” 

 

H Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Λήμνου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., έχει θέσει σε 

εφαρμογή το Υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader, 

επιδίωξη του οποίου είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας αγροτικών περιοχών.  

Τα τοπικά προγράμματα που εντάσσονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.), στα πλαίσια του Leader έχει εγκριθεί η 

υλοποίηση 5 κύριων υπομέτρων που παρατίθενται παρακάτω. 

 

Υπομέτρα – Δράσεις Προγράμματος 

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια του υπομέτρου 19.2 προκηρύσσονται οι δράσεις που αφορούν στην 

ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους ακόλουθους τομείς:  

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

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

 Τουρισμού  

 Μορφές τουριστικών καταλυμάτων όπως Ξενοδοχεία 5,4,3 αστέρων, Οργανωμένες τουριστικές 

κατασκηνώσεις, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – 

διαμερίσματα 4 & 3 «κλειδιών», ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων 

κτισμάτων 

 Εστίαση και αναψυχή (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, αναψυκτήρια κλπ) 

 Χώροι αναψυχής μέσα στους παραγωγικούς χώρους (βιωματικός τουρισμός, οινοτουρισμός, 

επισκέψιμα αγροκτήματα) 

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (καταδυτικός τουρισμός, ποδηλατικός κλπ), τουριστικά γραφεία 

 Βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1
η
 μεταποίηση, και του εμπορίου 

 Παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)  

Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν στους Δήμους Αγίου Ευστρατίου και Λήμνου (Δ.Ε. Νέας 

Κούταλης, Μύρινας, Μούδρου και Ατσικής)   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Το ύψος του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε πρότασης δεν δύναται να υπερβεί τις 

600.000 Ευρώ με το ποσοστό επιχορήγησης να κυμαίνεται από 55% έως 75%, ανάλογα με την 

δράση και τον δικαιούχο. 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης και αφορούν σε: 

 Κατασκευή - βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης 

περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του  

συνολικού κόστους της επένδυσης, και 15% για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις. 

 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, εργαστηρίων και εξοπλισμού 

παραγωγής ενέργειας ( Α.Π.Ε. , εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων) 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και συνδέσεις με δίκτυα και έργα οδοποιίας  

 Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτης ύλης ή/και παραγόμενου προϊόντος/ 

υποπροϊόντος, με το ύψος της δαπάνης να μην υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του 

έργου, καθώς και μέσων εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά) 

 Γενικά έξοδα όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και δαπάνες σύνταξης της 

οικονομοτεχνικής μελέτης, έως 10% του προϋπολογισμού. 

 Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP) 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων για επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού για μεταφορά ειδικού 

εξοπλισμού. 

 Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς και δαπάνες που καταβάλλονται από τους 

δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές, δικτύων 

ενδοεπικοινωνίας, H/Y, συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων. 

 Δαπάνες προβολής, όπως δημιουργία ιστοσελίδας, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε 

εκθέσεις, έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού. 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά την διάρκεια των εργασιών της 

επένδυσης 

 Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, 

εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης 

Διευκρινίζεται ότι:  

 Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη  

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή από την 

21/12/2016, εφόσον η αίτηση υπαχθεί σε καθεστώς de minimis, δηλαδή το σύνολο των 

επιχορηγήσεων να μην ξεπερνά τις 200.000 Ευρώ την τελευταία 3ετία. 

 

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 28.05.2019 έως 

15.10.2019. 


