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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» στην περιοχή της Βορείας Πελοποννήσου 
1. ΣΚΟΠΟΣ  

Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής του 
Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου. Με την παρούσα δράση, δύναται να χρηματοδοτηθούν 
πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης 
τοπικής στρατηγικής. 

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

✓ Αγορά, κατασκευή και βελτίωση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου 

✓ Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

✓ Μεταφορικά Μέσα (ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησης) 

✓ Εξοπλισμός επιχείρησης (κυρίως τεχνολογικής φύσης όπως υπολογιστές, εκτυπωτές, λογισμικά κ.λπ.) 

✓ Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 

✓ Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση 

✓ Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων 

✓ Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίησή τους στην παραγωγή προϊόντων και  υπηρεσιών 

✓ Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας και σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 

✓ Αμοιβές προσωπικού 

✓ Εξειδικευμένες δαπάνες που αφορούν το εκάστοτε υπομέτρο του προγράμματος 

*  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αιτήσεως. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νεοσύστατες που θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από 
τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης και έχουν έδρα σε μία από τις επλέξιμες περιοχές του προγράμματος 

 

4. ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

✓ Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης μπορεί να ανέλθει έως τις 600.000,00€ ανάλογα το υπομέτρο του 
προγράμματος που θα ενταχθεί 

✓ Τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 50% έως 65% του προϋπολογισμού, ανάλογα το υπομέτρο του 
προγράμματος που θα ενταχθεί 

 

** Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι από 14/04/2021 ώρα 13:00 έως 18/06/2021 ώρα 15:00.

Με εκτίμηση,  

                             για το ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, 
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