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CLLD / LEADER 2014-2020 

Δράση 19.2.3: Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  
 
Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής  
 
 

Σκοπός 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η ίδρυση ή επέκταση (με την έννοια της 

αρχικής επένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΑΝ 651/2014), επενδύσεων 

στον τομέα της βιοτεχνίας. Η υποδράση αφορά πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ (βλ. Κεφάλαιο Β.1 του 

παρόντος Ενημερωτικού Οδηγού) 

Στόχοι της υποδράσης  
Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση και ο 
εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνιών – εργαστηρίων στους τομείς (ενδεικτικά):  

 

εξεργασίας μετάλλων, πέτρας, ξύλου και δέρματος για την κατασκευή 
προϊόντων  

 

– χρυσοχοΐα, ξυλογλυπτική, 
μαχαιροποιία κ.α)  

δραστηριότητες  

Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) (κατασκευή κοσμημάτων, παιχνιδιών, μουσικών 
οργάνων κ.α.)  

δημιουργίας επισκέψιμων χώρων επίδειξης / παρακολούθησης της 
κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης (κεραμικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, 
κοσμήματος, μουσικών οργάνων κλπ)  

εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κλπ).  
 

Δικαιούχοι 
 

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

Ποσοστό Ενίσχυσης  
 

Σύμφωνα με τον περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων (ΚΑΝ 651/14), με ποσοστό 
χρηματοδότησης 45%.  
Το ανώτερο συνολικό κόστος της επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 600.000€.  
 

Ως έναρξη της επιλεξιμότητας όλων των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή 

της αίτησης από το δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ). 

Ειδικότερα, οι πράξεις πρέπει να πληρούν τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον 

σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου 
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πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους. Οι 

προπαρασκευαστικές εργασίες και η αγορά γης, που πραγματοποιούνται πριν την 

υποβολή της αίτησης στήριξης δεν αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. Στην 

περίπτωση αυτή αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη. 

Περιοχή 
Παρέμβασης 

 

Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. (εκτός των ορίων ΒΙΠΕ Ηρακλείου της Τ.Κ. 

Καλλιθέας Δήμου Ηρακλείου)  

  

Leader Μεσσαράς: Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. 

Προϋπολογισμός 
Υποδράσης 

 

Ποσό (€) 
Leader 

Ηρακλείου 
Leader 

Μεσσαράς 

Συνολικός 
προϋπολογισμός  

 
350.000,00 250.000,00 

Δημόσια Δαπάνη  
 

157.500,00 112.500,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή  
 

192.500,00 137.500,00 

 
 

 
Περίοδος Υποβολών  

 

Από 15 Απριλίου 2019 έως 20 Ιουνίου 2019 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για την 

υποδράση 19.2.3.4 δύναται να είναι:  

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η 

αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων 

που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, καθώς και οι δαπάνες 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται 

οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10% των συνολικών 

επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό 

αυξάνεται στο 15%.  

2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) 

εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη 

λειτουργία της επένδυσης. Επίσης, ο εξοπλισμός εξοικονόμησης ύδατος και 

επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της 

ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά 

συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. Σύμφωνα με το αρ. 

14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή 

ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς 

προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 

θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της 
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δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. ii) Μέσων 

εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.  

4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι 

αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.  

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών 

εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.  

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων 

πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.  

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της 

μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές 

για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι 

δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του Συνολικού 

Κόστους της πράξης. Από τις ανωτέρω δαπάνες όταν γίνεται χρήση του αρ. 

14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, επιλέξιμες δύναται να είναι μόνο όσες πληρούν 

τις προϋποθέσεις του σημείου ΙΙ.Γ.ii.9 της περιγραφής του καθεστώτος 

ενίσχυσης παρακάτω και μπορεί να θεωρηθούν άυλα στοιχεία ενεργητικού. 

Οι δαπάνες που αφορούν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή 

και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης δεν είναι επιλέξιμες.  

8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του 

προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 

(συσκευασία, σήμανση).  

9. Κατασκευή οικίσκου ή συγκεκριμένου χώρου για τις ανάγκες φύλαξης της 

πράξης μέχρι επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20τ.μ.).  

 

                                         

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510 

Fax.: 2810-360772  

E-mail: espa@proactive.com.gr 

 
 
 
 

mailto:espa@proactive.com.gr

