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Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤΚ/CLLD)

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ/CLLD), βασιζόμενη στην 

Προσέγγιση LEADER και διατηρώντας το βασικό στοιχείο της 

«εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης», 

δίνει τη δυνατότητα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων 

Πολυτομεακών τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Βασικό συστατικό της αποτελεί η ενεργός 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.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 19.2

Μέσω του υπο-μέτρου μπορούν να ενταχθούν και να υλοποιηθούν:

Α) Δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές 

συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής 

στρατηγικής.

Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές 

συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή  τομέα 

της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της 

εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, σύμφωνες με τα όσα 

προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό 

χαρακτήρα.  



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ



ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ του LEADER στο ν. 

Τρικάλων
Στόχος: Περιφέρειες 

αμιγούς Σύγκλισης

Μορφολογία: Ορεινές εκτάσεις

Κράτος Μέλος: Ελλάδα Μειονεκτικές εκτάσεις

Περιφέρεια: Θεσσαλίας Πεδινές εκτάσεις

Νομός: Τρικάλων

Επαρχίες: Τρικάλων και Καλαμπάκας

Έκταση: 3.314,70 Km2 (νομός 3.383,90 Km2)

Πληθυσμός: 68.931  κάτοικοι (νομός 131.085 κάτ. πραγματικός πληθ. 2011)

Πυκνότητα: 20,79 κάτ./Km2 (νομός:39,15) κάτ./Km2)



«Τα Τρίκαλα είναι τόπος που παράγονται ανταγωνιστικά, ποιοτικά και 

επώνυμα τοπικά αγροτικά προϊόντα 

αυξημένης προστιθέμενης αξίας 

με τη χρήση, της γνώσης & παράδοσης, 

με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές μεταποίησης, 

τυποποίησης, πιστοποίησης, σήμανσης και της προώθησης τους σε υπάρχουσες και σε 

νέες αγορές».

Κεντρικός Θεματικός Άξονας της 

Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER 2014-2020

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας 

αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και η ανάδειξη της 

τοπικής ταυτότητας».



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
(άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ)  

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.2.1 Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης
δεξιοτήτων

19.2.2 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης & δράσεις ενημέρωσης

19.2.3 Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση
γεωργικών εκμεταλλεύσεων & δασών καθώς και για επισκέψεις σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις & δάση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 360.000,00 €



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων

(άρθρο 17, 45 & 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.2.4 Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (με βάση τον απαλλακτικό)

19.2.5 Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν ((με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας -de minimis).)
19.2.6 Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας -de minimis).
19.2.7 Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων που παράγονται από
επαγγελματίες αγρότες (με βάση το άρθρο αρ. 46 του Ν. 4384/2016 – ΦΕΚ
78/Α’ και την ΚΥΑ 4912/120862/5-11-2015 – ΦΕΚ 2468/Β’/17-11-2015)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 1.200.000,00 €



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές
(άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ)  

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.2.8 Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών
δραστηριοτήτων

19.2.9 Επενδύσεις για την ανάπτυξη / εκσυγχρονισμό μη γεωργικών
δραστηριοτήτων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 1.505.000,00 €



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικές υπηρεσίας και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
(άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.2.10 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ.
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

19.2.11 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών αναψυχής,
καθώς και των σχετικών υποδομών

19.2.12 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού,
καθώς και των σχετικών υποδομών

19.2.13 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 1.530.000,00 €



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του γεωργικού και του 
δασικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης καθώς και δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) 
(άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού (ΕΕ)  

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.2.14 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών
στον τομέα τροφίμων

19.2.15 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 υπηρεσιών που
συνδέονται με τον αγροτουρισμό

19.2.16 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές
αγορές και δραστηριότητες προώθησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 540.000,00 €



Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 

βιωσιμότητας των δασών (Άρθρο 21 του Καν. 1305/2013)
Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.2.18 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών, σε δασοκομικές

τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

19.2.20 Ενίσχυση εθελοντών για δράσεις πυροπροστασίας

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(Άρθρο 16 του Καν. 1305/2013) 

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.2.17 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 100.000,00 €

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 515.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
που έχουν σχέση με την τοπική, παραδοσιακή, γαστρονομία

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
19.2.19 Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που

έχουν σχέση με την τοπική, παραδοσιακή, γαστρονομία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 40.000,00 €

Σχέδια Διατοπικών Συνεργασιών

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.3.1 Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός

19.3.2 Ανάπτυξη Συνεργατισμού

19.3.3 Ενώνοντας τους δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων

19.3.4 Αξιοποίηση της εδαφικής καινοτομίας στη Θεσσαλία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 164.000,00 €



Σχέδια Διακρατικών Συνεργασιών
Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

19.3.5 Υποστήριξη Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 30.000,00 €



Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης

 Ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων: μπορεί να ανέλθει μέχρι 

600.000 €.

 Ανώτατος προϋπολογισμός για άυλες ενέργειες: μέχρι το ποσό των 

50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 € για 

ιδιωτικού χαρακτήρα έργα

 Ποσοστά Ενίσχυσης:

▫ Για έργα δημόσιου χαρακτήρα έως 100% των επιλέξιμων δαπανών

▫ Για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα από 45% έως 65% των επιλέξιμων

δαπανών, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της 

επένδυσης και το είδος της ενίσχυσης (de minimis). 

 Είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής, όπως επίσης και η χρήση 

χρηματοδοτικών εργαλείων



•Διαδικασία προκήρυξης & αξιολόγηση (καθορισμός 

κριτηρίων, δημοσίευση, παραλαβή προτάσεων, αξιολόγηση, 

εξέταση ενστάσεων, σύνταξη ΤΔ, υπογραφή συμβάσεων). 

•Παρακολούθηση (παραλαβή αιτημάτων πληρωμής, 

διοικητικός έλεγχος, επιτόπια επιθεώρηση, επιβεβαίωση 

οικονομικού/φυσικού αντικειμένου, καταβολή ενίσχυσης). 

•Ολοκλήρωση έργου. 

Ο ρόλος της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ





















ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ



ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



ΜΟΥΣΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ



ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


