ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π-ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 - 2020

Μέτρο

Περιγραφή μέτρου

Υπομέτρο

Περιγραφή υπομέτρου

1.1

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων

1

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και
ενημέρωσης

1.2

Δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης
Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις

1.3

2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης
και υπηρεσίες αντικατάστασης στην
εκμετάλλευση

2.1
2.2
2.3

Δράση

Τίτλος Δράσης

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Δημιουργία υπηρεσιών παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση,
καθώς και δασοκομικών συμβουλών
Επιμόρφωση συμβούλων

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΑ 2014 - 2020

Προϋπολογισμός
Μέτρου
(ΚΣ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
Μέτρου
(Δ.Δ.)

ΌΧΙ

Η επιλογή και η τελική έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης θα
προκύψει μετά από διαβούλευση με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού έχουν
ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης των Περιφερειών
(RIS3) και η εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (ΓΓΕΤ) με στόχο την επίτευξη της στοχευόμενης στήριξης.

79.939.412 €

88.888.185 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ01

79.939.412 €

88.888.185 €

124.879.530 €

3

4

Συστήματα ποιότητας γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων

3.2

4.1

Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

4.2

Επενδύσεις στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού

4.3

4.4

Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της
δασοκομίας

4.2.1
4.2.2

Μεταποίηση και εμπορία με τελικό προϊόν εντός του
Παραρτήματος I (μη γεωργικό προϊόν)
Μεταποίηση και εμπορία με τελικό προϊόν εκτός του
Παραρτήματος I (μη γεωργικό προϊόν)

ΝΑΙ

4.3.1

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

ΝΑΙ

4.3.2

Έργα αναδασμών

ΝΑΙ

4.3.3

Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

ΝΑΙ

4.3.4
4.3.5

Αγροτική οδοποϊια
Κτηνοτροφικά πάρκα και ζώνες

ΌΧΙ
ΌΧΙ

Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων

5

5.1

5.2

6.2
6

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και επιχειρήσεων

6.3

400.000 €

162.100.920 €

5

4.700.000 €

6

4.700.000 €

124.879.530 €

162.100.920 €

3
13
9

230.000 €
10.930.000 €
4.596.000 €

6
18
9

230.000 €
10.930.000 €
4.596.000 €

42.689.352 €

54.708.713 €

4

1.280.000 €

6

1.280.000 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ03

42.689.352 €

54.708.713 €

13

5.876.000 €

15

5.876.000 €

Οι παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν με πρωτοβουλία των περιφερειών (βάσει της εκχώρησης) αφορούν σε
τομείς, οι οποίοι έχουν προκριθεί από τις Μελέτες Έξυπνης Εξειδίκευσης κάθε Περιφέρειας (RIS3). Οι
παρεμβάσεις αυτές δύναται να συνδυαστούν με δράσεις από το Υπομέτρο 4.2 και το Υπομέτρο 6.1 σε
ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των συγκεκριμένων
επενδύσεων έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες περιφερειακές ανάγκες.

466.520.000 €

606.657.997 €

6

315.000.000 €

6

200.000.000 €

254.003.431 €

330.303.551 €

7

57.931.025 €

6

58.000.000 €

436.062.513 €

567.051.382 €

46

343.566.500 €

30

300.000.000 €

20.000.000 €

26.007.802 €

17

106.815.000 €

17

106.815.000 €

35.000.000 €

45.513.654 €

1

5.000.000 €

20

7.000.000 €

38.962.145 €
10.000.000 €

50.665.988 €
13.003.901 €

2
1

3.000.000 €
100.000.000 €

15
6

7.000.000 €
10.000.000 €

Όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχε
περιφερειακή στόχευση σε προϊόντα και τοπικές ανάγκες που αναδεικνύονται από τις περιφερειακές μελέτες
RIS3 για τον αγροδιατροφικό τομέα, σεβόμενοι τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020. Οι
επενδύσεις θα αφορούν κατά ανώτατο σε συνολικούς προϋπολογισμούς μέχρι 1 εκ.€. Η εξειδίκευση θα
πραγματοποιηθεί στις πράξεις εκχώρησης.
Η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. ε γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αναφέρεται και στο
εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.
Η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. ε γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αναφέρεται και στο
εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.
Η διαχείριση της δράσης εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αναφέρεται και στο εγκεκριμένο Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.

ΌΧΙ

6.4

ΝΑΙ

Σύμφωνα με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020, οι δράσεις για τις οποίες εκχωρείται η διαχείριση
πράξεων αφορούν στην ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους αγρότες, ανάλογα με τις περιφερειακές
ιδιαιτερότητες, εκκίνησης επιχειρήσεων αφενός μεν για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, σε
συνέργεια με δράσεις των ΠΕΠ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), καθώς και για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ06

7.1

7.2

7

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση
χωριών σε αγροτικές περιοχές

7.3

7.4

7.5

7.6

Εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη
των δήμων και χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών
υπηρεσιών τους καθώς και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης
των τόπων του Natura 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης
φυσικής αξίας
Επενδύσεις για την δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των
τύπων υποδομών μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των
επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην
εξοικονόμηση ενέργειας
Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική
ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στην
ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό,
συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού, καθώς
και των σχετικών υποδομών
Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας
Μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων
με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών

7.3.1
7.3.2

7.6.1
7.6.2

Ανάπτυξη δημόσιων υποδομών ευρυζωνικής
πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής ΤΠΕ για την
αγροτική οικονομία

ΌΧΙ

8

Επενδύσεις για την ανάπτυξη δασικών
περιοχών και βελτίωση της
βιωσιμότητας των δασών

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

8.2

Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

8.3
8.4
8.5
8.6

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων
παραγωγών

9.1

650.195 €

5

20.360.000 €

6

5.000.000 €

1.639.854.472 €

85

951.672.525 €

106

693.815.000 €

5

22.000.000 €

6

22.000.000 €

45.000.000 €

58.412.627 €
2

6.000.000 €

6

4.500.000 €

7
6

28.000.000 €
67.000.000 €

12
6

26.500.000 €
40.000.000 €

3

8.100.000 €

6

3.000.000 €

5

20.750.000 €

6

15.000.000 €

Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα
Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα
Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της
περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία,
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της
γεωργίας και της δασοκομίας

45.000.000 €

58.412.627 €

632.440.511 €

771.364.296 €

632.440.511 €

771.364.296 €

ΌΧΙ

ΌΧΙ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ09

-1/2

1

2.000.000 €

6

2.000.000 €

15

97.850.000 €

24

60.000.000 €

2

20.500.000 €

6

12.000.000 €

2

50.500.000 €

6

10.000.000 €

2

50.400.000 €

6

12.000.000 €

2

20.300.000 €

6

8.000.000 €

1

150.000 €

6

500.000 €

2

50.150.000 €

6

12.000.000 €

138.874.440 €

Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς
των αγροτικών περιοχών
Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ08
9

500.000 €
1.261.048.089 €

107.284.942 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ07
8.1

2.530.000 €
4.000.000 €

6.930.000 €
6.000.000 €

Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη
μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών,
δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς
Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές
δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές
Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Επενδύσεις για την δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών
δραστηριοτήτων

8
7
6

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ05
6.1

2.530.000 €
4.000.000 €

21
6

ΌΧΙ

Επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του
παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και από
καταστροφικά συμβάντα

8
7

400.000 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ04

Αποκατάσταση του γεωργικού
παραγωγικού δυναμικού που επλήγη
από φυσικές καταστροφές και ανάληψη
κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Προϋπολογισμός
Έργων

6.930.000 €
6.000.000 €

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Τελική Πρόταση Π-ΑΜΘ
Αριθμός
Έργων

3

ΌΧΙ

Στήριξη για νεα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που
πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική
αγορά

Προϋπολογισμός
Έργων

18
5

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ02
3.1

Πρόταση Π-ΑΜΘ (από
Αριθμός
Έργων

107.284.942 €

138.874.440 €

11

192.000.000 €

36

54.500.000 €

257.308.667 €

343.616.970 €

2

12.000.000 €

20

20.000.000 €

257.308.667 €

343.616.970 €

2

12.000.000 €

20

20.000.000 €

27.342.387 €

30.403.215 €

6

21.700.000 €

6

9.000.000 €

27.342.387 €

30.403.215 €

6

21.700.000 €

6

9.000.000 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π-ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 - 2020

Μέτρο

Περιγραφή μέτρου

Υπομέτρο

Περιγραφή υπομέτρου

Δράση

Τίτλος Δράσης

10.1.1

Προστασία της άγριας ζωής
Μείωσης της ρύπανσης νερού από γεωργική
δραστηριότητα
Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον
αμπελώνα Ν. Θήρας
Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων
βοσκοτόπων
Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων
στην ελαιοκαλλιέργεια

10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1

10

Ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το
περιβάλλον και το κλίμα

10.1.6

Μείωση της χρήσης ζιζανιοκτώνων στους ορυζώνες

10.1.7

Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργιες
Σύστημα Ολοκληρωμένες Διαχείρισης στην
παραγωγή καπνού
Σύστημα Ολοκληρωμένες Διαχείρισης στην
παραγωγή σακχαρότευτλων
Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών
γαιών
Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων
Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.2.1
10.2.2
10.2

Ενίσχυση για τη διατήρηση, τη βιώσιμη χρήση και την ανάπτυξη
γενετικών πόρων στη γεωργία

10.2.3

Προστασία τοπικών αβελτιωτικών πληθυσμών ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

10.2.4

Διατήρηση τοπικών αβελτιωτικών πληθυσμών ποικιλιών στη γεωργία

11.1.1

Ενισχύσεις για τη μετροπή σε βιολογικές πρακτικές
και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

11.1.2

Ενισχύσεις για τη μετροπή σε βιολογικές πρακτικές
και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών
και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

11.2.2

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών
και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΑ 2014 - 2020

ΌΧΙ

259.500.000 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ10

11.1
11

Βιολογική γεωργία
11.2

12

13

Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής
γεωργίας

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura
2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα
ύδατα

Ενισχύσεις περιοχών που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα

12.2

Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής
κτηνοτροφίας

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000

13.1

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές

13.2

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα

13.3

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που πλήττονται από
ειδικά μειονεκτήματα

Καλή μεταχείριση των ζώων

14.1

Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων

16.2

16.3
16

Συνεργασία
16.4

Πιλοτικά έργα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών,
διεργασιών και τεχνολογιών
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για την διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και
πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και εμπορική προώθηση του
τουρισμού (αγροτουρισμού)
Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της
αλυσίδας εφοδιασμού για την δημιουργία και ανάπτυξη των
βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, καθώς
και στήριξη για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο
σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και
τοπικών αγορών

16.5

Στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό τον
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτήν
,καθώς και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις στα περιβαλλοντικά
έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές

16.6

Οριζόντια και Κάθετη συνεργασία για αειφόρο παραγωγή
βιομάζας

Διαχείριση κινδύνων

17.1

Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών

19.1

Προπαρασκευαστική στήριξη

20

Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης
LEADER (ΤΑΠΤΚ)

19.2

Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατιγικής
ΤΑΠΤΚ

19.3

Προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας
της ομάδας τοπικής δράσης

19.4

Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό

Τεχνική Βοήθεια

20.1
20.2

Στήριξη για τεχνική βοήθεια εκτός του ΕΑΔ
Στήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ΕΑΔ

68.100.000 €

7

30.000.000 €

6

11.000.000 €

6

3.000.000 €

324.375.000 €

13

79.100.000 €

13

33.000.000 €

8

72.100.000 €

8

72.100.000 €

5

29.700.000 €

6

29.700.000 €

13

101.800.000 €

14

101.800.000 €
5.000.000 €

627.905.468 €

10.000.000 €

0

0€

10

10.000.000 €

0

0€

10

5.000.000 €

3

36.500.000 €

6

36.500.000 €

9.200.000 €

6

9.200.000 €

Πεδίο εφαρμογής (περιοχές εφαρμογής) είναι τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα ή οικισμοί που θα
περιλαμβάνονται στον πίνακα ορεινών περιοχών (3.3) της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιοηθεί και
ισχύει.
Πεδίο εφαρμογής (περιοχές εφαρμογής) είναι οι περιοχές (ζώνες) με τις ενδείξεις "πίνακας μειονεκτικών
περιοχών (3.4)" και "πίνακας μειονεκτικών περιοχών (3.5) της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιοηθεί κα
ισχύει.

ΌΧΙ

627.905.468 €

415.000.000 €

553.333.333 €

2
3

52.470.000 €

6

52.470.000 €

415.000.000 €
30.000.000 €
30.000.000 €

553.333.333 €
37.292.552 €
37.292.552 €

8
9
9

98.170.000 €
4.190.000 €
4.190.000 €

18
9
9

98.170.000 €
4.910.000 €
4.910.000 €

2

1.800.000 €

6

1.800.000 €

1

5.000.000 €

10

5.000.000 €

1

1.000.000 €

5

1.000.000 €

1

1.500.000 €

6

7.000.000 €

5

1.250.000 €

6

4.000.000 €

Οι ευρύτερες περιοχές συνεργασίας καθορίζονται από τις υπόλοιπες πέντε (5) προτεραιότητες της Ένωσης για
την αγροτική ανάπτυξη, και η εξειδίκευση και η τομεακή και χωρική στόχευσή τους απορρέει από την SWOT
ανάλυση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα σημαντικότερα σημεία των μελετών περιφερειακής και εθνικής
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 (13 μελέτες RIS3 των Περιφερειών και Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
για την Έρευνα και Καινοτομία από τη ΓΓΕΤ) για τον αγρο-διατροφικό τομέα.

ΌΧΙ

116.980.274 €

130.075.566 €

5

1.250.000 €

6

5.000.000 €

116.980.274 €
10.000.000 €
10.000.000 €

130.075.566 €
12.980.584 €
12.980.584 €

15
1
1

11.800.000 €
300.000 €
300.000 €

39
5
5

23.800.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €

Η επιλογή των περιοχών εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιες επιτροπές στις οποίες θα μετέχουν
εκπρόσωποι των ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) και των
Περιφερειών, μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Οι εν λόγω επιτροπές θα είναι αρμόδιες και για το
συντονισμό στις περιπτώσεις υλοποίησης πολυταμειακών CLLD. Αρμόδιος φορέας για τον καθορισμό των
κριτηρίων επιλογής, των γενικών διατάξεων της διαδικασίας επιλογής είναι η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του ΕΓΤΑ.
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις είναι αρμόδιες για την ορθή υλοποίηση των έργων που θα εντάξουν στο τοπικό του
πρόγραμμα. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΔΑ Περιφερειών) είναι οι αρμόδιοι φορείς για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων τον τοπικών προγραμμάτων των ΟΤΔ

225.000.000 €

250.187.500 €

5

35.000.000 €

5

35.000.000 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ19

225.000.000 €

250.187.500 €

79.723.255 €

99.654.069 €

79.723.255 €
4.223.960.793 €

99.654.069 €
5.334.027.910 €

5
1
1
2
236

35.000.000 €
500.000 €
500.000 €
1.000.000 €
1.658.318.525 €

5
1
1
2
373

35.000.000 €
500.000 €
500.000 €
1.000.000 €
1.191.231.000 €

ΝΑΙ
ΌΧΙ

108
265
373

766.815.000
424.416.000
1.191.231.000

ΌΧΙ

ΌΧΙ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ20
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7

324.375.000 €

Πεδίο εφαρμογής (περιοχές εφαρμογής) είναι τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα ή οικισμοί που θα
περιλαμβάνονται στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα όπως αυτές θα προκύψουν μετά από μελέτη

ΝΑΙ

Προϋπολογισμός
Έργων

7.500.000 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ17

19

Αριθμός
Έργων

7.500.000 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ16
17

Τελική Πρόταση Π-ΑΜΘ

Προϋπολογισμός
Έργων

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ12

ΌΧΙ

Ίδρυση για την λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ
(Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας) για την
παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας

Πρόταση Π-ΑΜΘ (από
Αριθμός
Έργων

502.324.374 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ14

16.1

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
Μέτρου
(Δ.Δ.)

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ11

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ Μ13
14

259.500.000 €

502.324.374 €

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Προϋπολογισμός
Μέτρου
(ΚΣ)

