
ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Υπομέτρο Δράση Ενδεικτικό Συνολικό κόστος Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 

(Κοινοτική & Εθνική 

συμμετοχή)

Δημόσια Δαπάνη 

ΕΜπρόθεσμα υποβληθεισών 

προτάσεων με βάση τα 

φάκελα υποψηφιότητας

Δημόσια Δαπάνη 

ΕΚπρόθεσμα υποβληθεισών 

προτάσεων με βάση τα 

φάκελα υποψηφιότητας

L123

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών

προϊόντων» 1.090.000,00 545.000,00 641.394,08 20.000,00

L311

L311-4 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την

εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου

(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές

μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι

γευσιγνωσίας» 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00

L312

L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και

εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» 500.000,00 250.000,00 56.827,18 0,00

L312

L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και

εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής

υπηρεσιών» 400.000,00 200.000,00 101.548,73 0,00

L312

L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και

εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών

μετά την πρώτη μεταποίηση» 400.000,00 200.000,00 0,00 0,00

L313

L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί

χώρων εστίασης και αναψυχής» 300.000,00 150.000,00 140.486,90 0,00

L321

L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών,

αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών

δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως

κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,

δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ» 193.506,39 193.506,39 498.313,67 0,00

L323

L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και

αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση –

σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες,

τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία

του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς

και δράσεις περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης» 110.833,34 110.833,34 0,00 0,00

L323

L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για

τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /

αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά» 120.000,00 120.000,00 206.658,40 0,00

L323

L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και

εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της

τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών

φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή,

προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων ,

στολών» 133.333,33 100.000,00 181.070,19 0,00

3.347.673,06 1.919.339,73 1.826.299,15 20.000,00
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Γενικό Σύνολο 

Υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

Υπομέτρο L311 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»


