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Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Νομό Μαγνησίας μέσω του LEADER  
Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για ιδιωτικά έργα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων προκηρύσσει 2 

υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα μεταποίηση, εμπορία 

και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και τουρισμός. 

• Υποδράση 19.2.3.1: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, 
της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων 
και των προϊόντων ποιότητας. 

• Υποδράση 19.2.3.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες των υποδράσεων το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € ή μέχρι 100.000 € (όταν 
αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα) και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά και κατά περίπτωση θα αφορούν σε: 

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου  

• Μηχανολογικό Εξοπλισμό 

• Λοιπό Εξοπλισμό  

• Εξοπλισμό ΑΠΕ  

• Μελέτες  

• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας  

• Αξιοποίηση διαδικτύου  

• Ανάπτυξη λογισμικού  

• Διαμόρφωση χώρων  

• Προβολή – Προώθηση  

• Σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού  

• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού  

• Εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα  

• Δαπάνες για απόκτηση γης.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στις 763.394,47 € 

• Υποδράση 19.2.3.1: 193.394,47 ευρώ 

• Υποδράση 19.2.3.3: 570.000,00 ευρώ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Από 14/4/2021 έως 16/6/2021  

Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 5 
εργασίμων ημερών και έως ώρα 15:00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ αποδεικτικό 
κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης. 
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