
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  
Σ.Π. CLLD LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΗ 

 ΚΩΔ. 
ΔΡΑΗ -  

ΤΠΟΔΡΑΗ 
ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ/ΤΠΟΔΡΑΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ 

19.2.1  Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ 60.000,00 60.000,00   

19.2.1.2 
Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ 
αγροτικϊν περιοχϊν 

60.000,00 60.000,00 100,00% 

19.2.2   
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε 
εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

3.800.000,00 2.245.000,00   

19.2.2.2 

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία 
και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

1.500.000,00 750.000,00 50,00% 

19.2.2.3 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

1.100.000,00 715.000,00 65,00% 

19.2.2.4 

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,  
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 
μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

600.000,00 390.000,00 65,00% 

19.2.2.5 

Ενίςχυςθ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί 
ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) 
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

600.000,00 390.000,00 65,00% 

19.2.3  
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ 

3.760.000,00 1.807.500,00   

19.2.3.1 

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι 
ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα 
γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

2.310.000,00 1.155.000,00 50,00% 

19.2.3.3 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον 
τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

1.100.000,00 495.000,00 45,00% 

19.2.3.4 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ 
τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ 
ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

350.000,00 157.500,00 45,00% 

19.2.4  
Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ 

2.800.000,00 2.800.000,00   

19.2.4.2 

Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ 
τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό 
πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. 
παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
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19.2.4.3 

Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε 
υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ 
μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, 
προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ 
διαδρομζσ κ.λπ.) 

1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

19.2.4.4 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 180.000,00 180.000,00 100,00% 

19.2.4.5 

Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που 
ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, 
αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και 
φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν 
τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν 
κοινωνικοοικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ 
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν 
κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν 
τθσ υπαίκρου - μφλοι, γεφφρια, κ.λπ.) 

620.000,00 620.000,00 100,00% 

19.2.6  Ανάπτυξθ και βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν 71.000,00 71.000,00 1,00 

19.2.6.1 
Πρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν 
εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ 
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα 

71.000,00 71.000,00 100,00% 

19.2.7  υνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 300.000,00 195.000,00   

19.2.7.3 

Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για 
διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι 
χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν 
ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, 
που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό 

180.000 117.000 65% 

19.2.7.4 
Η ςυνεργαςία για τθν ενίςχυςθ και τθ δθμιουργία 
ςυμπλεγμάτων (clusters) και δικτφων επιχειριςεων 
και φορζων ςε κζματα περιβάλλοντοσ και ενζργειασ 

120.000 78.000 65% 

ΤΝΟΛΟ 19.2: "τιριξθ υλοποίθςθσ των δράςεων των ςτρατθγικϊν 
τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων" 

10.791.000,00 7.178.500,00   

19.3.1 Διατοπικι Συνεργαςία "Νιςων Περίπλουσ" 50.000,00 50.000,00 100,00% 

19.3.2 Διατοπικι Συνεργαςία "Ορζα Κριτθ" 45.000,00 45.000,00 100,00% 

19.3.4 Διακρατικι Συνεργαςία "Medeat" 25.000,00 25.000,00 100,00% 

ΤΝΟΛΟ 19.3: "τιριξθ για τθν προπαραςκευι και τθν υλοποίθςθ 
τθσ ςυνεργαςίασ (διακρατικι και διατοπικι)" 

120.000,00 120.000,00   

ΤΝΟΛΟ 19.4: "τιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν 
εμψφχωςθ" 

1.601.500,00 1.601.500,00 100,00% 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΓΣΑΑ 12.512.500,00 8.900.000,00   

 


