
 

 1 

Χρημασοδοσούμενες δρά ςεις Σοπικού  Προγρά μμασος CLLD LEADER ΜΕΑΡΑ  

 

ΚΩΔ. ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ - ΤΠΟΔΡΑΗ 
ΤΝΟΛIKO 

ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ 

19.2.1  Μεσαυορά  γνώ ςεψν & ενημέρψςης 0,00 0,00   

19.2.2   

Αμά πτυνη / βελτίωση της επιχειρηματικό τητας και  

αμταγωμιστικό τητας της περιξχή ς εφαρμξγή ς σε ενειδικευμέμξυς 

τξμείς, περιξχέ ς ή  δικαιξύχξυς 

2.197.745,51 1.377.500,00   

19.2.2.2 

Εμίσχυση επεμδύσεωμ στημ μεταπξίηση, εμπξρία και/ή  αμά πτυνη 

γεωργικώ μ πρξϊό μτωμ με απξτέλεσμα μη γεωργικό  πρξϊό μ για 

τημ ενυπηρέτηση ειδικώ μ στό χωμ της τξπική ς στρατηγική ς. 

340.230,52 170.115,26 50,00% 

19.2.2.3 
Εμίσχυση επεμδύσεωμ στξμ τξμέα τξυ τξυρισμξύ  με σκξπό  τημ 

ενυπηρέτηση ειδικώ μ στό χωμ της τξπική ς στρατηγική ς. 
1.583.065,45 1.028.992,54 65,00% 

19.2.2.4 

Εμίσχυση επεμδύσεωμ στξυς τξμείς της βιξτεχμίας,  χειρξτεχμίας, 

παραγωγή ς ειδώ μ μετά  τημ 1η μεταπξίηση, και τξυ εμπξρίξυ με 

σκξπό  τημ ενυπηρέτηση ειδικώ μ στό χωμ της τξπική ς 

στρατηγική ς. 

274.449,54 178.392,20 65,00% 

19.2.3  

Οριζό νσια ενίςφτςη ςσην ανά πστξη /  βελσίψςη σης 

επιφειρημασικό σησας και ανσαγψνιςσικό σησας σης περιοφή ς 

ευαρμογή ς 

2.295.000,00 1.110.000,00   

19.2.3.1 

Οριζό μτια εφαρμξγή  μεταπξίησης, εμπξρίας και/ή  αμά πτυνης 

γεωργικώ μ πρξϊό μτωμ με απξτέλεσμα γεωργικό  πρξϊό μ με σκξπό  

τημ ενυπηρέτηση τωμ στό χωμ της τξπική ς στρατηγική ς 

1.545.000,00 772.500,00 50,00% 

19.2.3.3 

Οριζό μτια εφαρμξγή  εμίσχυσης επεμδύσεωμ στξμ τξμέα τξυ 

τξυρισμξύ  με σκξπό  τημ ενυπηρέτηση τωμ στό χωμ της τξπική ς 

στρατηγική ς 

750.000,00 337.500,00 45,00% 

19.2.4  Βαςικέ ς τπηρεςίες & ανά πλαςη φψριώ ν ςε αγροσικέ ς περιοφές 1.412.500,00 1.412.500,00   

19.2.4.2 

Στή ρινη για τη δημιξυργία, βελτίωση ή  επέκταση τξπικώ μ 

βασικώ μ υπηρεσιώ μ για τξμ αγρξτικό  πληθυσμό , καθώ ς και τωμ 

σχετικώ μ υπξδξμώ μ (πχ. παιδικξί σταθμξί, αγρξτικά  ιατρεία, 

κ.λπ.) 

510.000,00 510.000,00 100,00% 

19.2.4.3 

Στή ρινη για επεμδύσεις για δημό σια χρή ση σε υπηρεσίες και 

υπξδξμές αμαψυχή ς, αμά πλασης, τξυριστικέ ς πληρξφξρίες και 

τξυριστικές υπξδξμές μικρή ς κλίμακας (π.χ. σημά μσεις, 

κξιμό χρηστξι χώ ρξι, πρξβξλή  πρξώ θηση περιξχώ μ, πξδηλατικές 

διαδρξμές κ.λπ.) 

500.000,00 500.000,00 100,00% 

19.2.4.4 Εμίσχυση πξλιτιστικώ μ εκδηλώ σεωμ 102.500,00 102.500,00 100,00% 

19.2.4.5 

σή ριξη για μελέσες, τπηρεςίες και επενδύςεις, ποτ ςτνδέονσαι 

με σον πολισιςμό , με ση διασή ρηςη, αποκασά ςσαςη και 

αναβά θμιςη σης πολισιςσική ς και υτςική ς κληρονομιά ς σψν 

φψριώ ν κ.α 

300.000,00 300.000,00 100,00% 

ΤΝΟΛΟ 19.2: σή ριξη τλοποίηςης σψν δρά ςεψν σψν ςσρασηγικώ ν σοπική ς 

ανά πστξης με πρψσοβοτλία σοπικώ ν κοινοσή σψν 
5.905.245,51 3.900.000,00   

19.3.1 Διασοπική  τνεργαςία "Νή ςψν Περίπλοτς" 70.000,00 70.000,00 100,00% 

19.3.2 Διασοπική  τνεργαςία "Ορέα Κρή ση" 30.000,00 30.000,00 100,00% 

ΤΝΟΛΟ 19.3: σή ριξη για σην προπαραςκετή  και σην τλοποίηςη σης 

ςτνεργαςίας (διακρασική  και διασοπική ) 
100.000,00 100.000,00   

ΤΝΟΛΟ 19.4: σή ριξη για σις λεισοτργικέ ς δαπά νες και σην εμχύ φψςη 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΓΣΑΑ 7.005.245,51 5.000.000,00   

 


