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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων  

Τίτλος υπό – δράσης  
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.7.2 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον 
τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας, την προσαρμογή «παλιών» προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών σε νέες γεωγραφικές/περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και την υλοποίηση πιλοτικών έργων στον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα  

Η υπο-δράση αποσκοπεί στην επίτευξη προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα προϊόντα τόσο από πλευράς 
ανταγωνισμού (με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και κερδών των επιχειρήσεων) όσο και σε ότι αφορά 
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση πόρων. 

Ενδεικτικά έργα:  

• Παραγωγή ειδικών τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες ή υγιεινών τροφίμων που 
απευθύνονται στο συνολικό πληθυσμό 

• Παραγωγή «λειτουργικών» τροφίμων που είναι εμπλουτισμένα με ευεργετικές, για την ανθρώπινη υγεία,  
• Τρόφιμα και νέα υλικά και τεχνολογίες συσκευασίας, που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους 
• Παραγωγή τροφίμων με περιβαλλοντικά φιλικές επεξεργασίες, διαχείριση νερού και ενέργειας 
• Προηγμένα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Τα έργα θα υλοποιηθούν από συνεργατικά σχήματα και όχι από μεμονωμένους φορείς και θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβούλους, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους σχετικούς φορείς. 

Επιπλέον στο πλαίσιο της υπο-δράσης αυτής θα υποστηριχθούν συνεργασίες για την πιλοτική εφαρμογή νέων 
ερευνητικών και τεχνολογικών δεδομένων με στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής 
τους στην παραγωγική διαδικασία.  

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων που θα υλοποιηθούν πρέπει να διαδοθούν και να 
κοινοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο και η διάδοση αυτή πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο του 
υποβαλλόμενου σχεδίου. 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η υιοθέτηση καινοτομίας 
οποιασδήποτε μορφής (τεχνολογικής ή/ και οργανωτικής) ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή νέων/βελτιωμένων 
προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή. Περαιτέρω 
εξειδίκευση του ορισμού της καινοτομίας και ενδεικτικών ενεργειών θα περιλαμβάνεται στη σχετική 
πρόσκλησή μας προς τους υποψήφιους δικαιούχους. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα 
διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται 
από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως επιχειρηματίες στο χώρο των τροφίμων και της 
δασοπονίας, ερευνητές, πανεπιστήμια συμβούλους, ή άλλοι φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
ΜΚΟ). 
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Ένταση ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (γενικός 
de minimis) (Οι συνολικές ενισχύσεις από τον κανονισμό De Minimis  που θα λαμβάνει  ο δικαιούχος ανά 
τριετία  δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 € Δημόσια Δαπάνη). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 308.000€ περίπου. 
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Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων  

Τίτλος υπό – δράσης  

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 
μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 
καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών 
υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.7.3 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά τόσο στη συνεργασία ομοειδών επιχειρήσεων για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, όσο και στη συνεργασία επιχειρήσεων 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για την προσφορά ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος στους 
επισκέπτες της περιοχής και στην ανάπτυξη ή/και καλύτερη οργάνωση της διάθεσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών τους. 

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας την 
παροχή τουριστικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο (καταλύματα, κέντρα εστίασης, κέντρα αναψυχής και 
ψυχαγωγίας, ιαματικά λουτρά, κλπ) και την παραγωγή τοπικών προϊόντων (οινοποιεία, τυροκομεία, 
εργαστήρια παραδοσιακών ζυμαρικών και γλυκών, κλπ). Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μικρό μέγεθος με 
συνέπεια να μην πετυχαίνουν οικονομίες κλίμακας σε διάφορες δράσεις, όπως εφαρμογή συστήματος 
ποιότητας, σύστημα διαχείρισης πελατών, προμήθεια υλικών, προβολή, και να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε 
αναγκαία πληροφόρηση. Επίσης κάθε μια επιχείρηση παρέχει συνήθως μόνο μια δραστηριότητα 
(διανυκτέρευση, εστίαση, αναψυχή, τοπικό προϊόν) και έτσι η συνεργασία μεταξύ τους είναι αναγκαία για την 
προσφορά ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών στους επισκέπτες της περιοχής. Γιατί ο επισκέπτης πέρα από 
τη διαμονή και τη διατροφή πρέπει να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τόπο που επισκέπτεται, τα τοπικά 
προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, την πολιτιστική κληρονομιά, την παράδοση, τις ασχολίες των κατοίκων, 
πρέπει να διασκεδάσει, να αθληθεί, ή και να επιμορφωθεί εφόσον το επιθυμεί. 

Σημειώνεται ότι μέσω της Κ.Π. LEADER+, στο πλαίσιο υλοποίησης της υπο-δράσης «Δικτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων», στην περιοχή παρέμβασης του Ν. Θεσσαλονίκης συστήθηκε «Δίκτυο 
Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού Θεσσαλονίκης» και «Δίκτυο Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης», στα 
οποία συμμετείχαν επιχειρήσεις του προγράμματος LEADER+ καθώς και όσες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και 
τηρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (συμμετοχή στο αντίστοιχο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας).  Μετά τη 
σύσταση και την απόκτηση νομικής μορφής, τα δίκτυα ανέλαβαν την υλοποίηση κοινών δράσεων μέσω των 
οποίων ανέπτυξαν επιχειρηματικές συνέργιες που έδρασαν πολλαπλασιαστικά στα αποτελέσματα των ΜΜΕ και 
πέτυχαν κάτι που αυτόνομα θα ήταν αδύνατον να πετύχουν. 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η υιοθέτηση καινοτομίας 
οποιασδήποτε μορφής (τεχνολογικής ή/ και οργανωτικής) ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή νέων/βελτιωμένων 
προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή. Περαιτέρω 
εξειδίκευση του ορισμού της καινοτομίας και ενδεικτικών ενεργειών θα περιλαμβάνεται στη σχετική 
πρόσκλησή μας προς τους υποψήφιους δικαιούχους. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

1. Μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στη 
Σύσταση της Επιτροπής (2003/361), ή φυσικά πρόσωπα, για την οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και 
την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία (marketing) 
τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. 

2. Υφιστάμενες μορφές συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων (clusters και δίκτυα) μόνο για νέα 
δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι στα clusters, εκτός από τις επιχειρήσεις συμμετέχουν και υποστηρικτικές 
επιχειρήσεις και φορείς, όπως επαγγελματικά επιμελητήρια, τεχνολογικά ιδρύματα, ερευνητικά 
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ινστιτούτα και πανεπιστήμια, κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοδοτικοί φορείς, δικτυομεσίτες κ.ά., οι 
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα προς τους εταίρους των clusters. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (γενικός 
de minimis) (Οι συνολικές ενισχύσεις από τον κανονισμό De Minimis  που θα λαμβάνει  ο δικαιούχος ανά 
τριετία  δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 € Δημόσια Δαπάνη). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 308.000€ περίπου. 
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Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Τίτλος υπό – δράσης  
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχέων 
αλυσίδων και τοπικών αγορών  

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.7.7 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία διαφόρων «σχημάτων συνεργασίας» (κάθετης και οριζόντιας), 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού, με σκοπό τη διάθεση προϊόντων διατροφής απευθείας στους 
καταναλωτές. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

 Τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού για εναλλακτικούς τρόπους διανομής 
τροφίμων (Ενέργεια 1) 

 Τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορές παραγωγών-Farmers’ Markets), κυρίως για διάθεση προϊόντων 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και βιολογικών (Ενέργεια 2). 

 

Επίσης περιλαμβάνει και ενέργειες προώθησης για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την ύπαρξη των 
βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών καθώς και των πλεονεκτημάτων που έχουν ως τρόπος διάθεσης. 
Επισημαίνεται ότι: 

 Στις αγορές παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και τα προϊόντα 
(νωπά ή/και μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες. 

 Όλες οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω 
λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των Αγορών Παραγωγών 

 Η διάθεση των προϊόντων θα γίνεται απευθείας στο καταναλωτικό κοινό, χωρίς να παρεμβάλλονται 
περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης προέκυψε ότι στην περιοχή 
παρέμβασης παράγονται πολλά αγροτικά προϊόντα διατροφής (κηπευτικά, αλιεύματα, γαλακτοκομικά, 
κρεατικά), ενώ και στη SWOT ανάλυση αναφέρεται   ως σημαντικό πλεονέκτημα η ύπαρξη κτηνοτροφικών 
προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιότητας (βιολογικά, ΠΟΠ, 
ΠΓΕ). Επίσης στη SWOT ανάλυση αναφέρεται ότι σημαντικό  πλεονέκτημα της περιοχής παρέμβασης αποτελεί 
η γειτνίαση με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης λόγω της διάθεσης μεγάλης ποσότητας αυτών των 
προϊόντων, πολλά από τα οποία είναι ευπαθή και επομένως άμεσης κατανάλωσης. Παράλληλα καταγράφεται 
κάποια αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες και η δυνατότητα διάθεσης νέων  προϊόντων αγροδιατροφής. 

Η ανάγκη σύζευξης της διάθεσης των προϊόντων από τους παραγωγούς σε όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές 
και της ικανοποίησης των αναγκών των καταναλωτών (υψηλή ποιότητα προϊόντων, καλύτερη τιμή, άμεση 
σχέση/σύνδεση με τον προμηθευτή) οδηγεί στην ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών, που 
μπορεί να ενσωματώνουν και νέες τεχνικές διάθεσης (με αυτόματους πωλητές, ηλεκτρονικό εμπόριο/κατ’ 
οίκον διανομή, κλπ). 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η υιοθέτηση 
καινοτομίας οποιασδήποτε μορφής (τεχνολογικής ή/ και οργανωτικής) ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή 
νέων/βελτιωμένων προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση χρηστική ή/και εμπορική 
εφαρμογή. Περαιτέρω εξειδίκευση του ορισμού της καινοτομίας και ενδεικτικών ενεργειών θα 
περιλαμβάνεται στη σχετική πρόσκλησή μας προς τους υποψήφιους δικαιούχους. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης, ενώ σημεία διάθεσης των προϊόντων μπορεί να βρίσκονται και εκτός αυτής, 
εφόσον το επιτρέψει το θεσμικό πλαίσιο. 

Δικαιούχοι 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και 
θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται 
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να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, 
Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους. 

Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) 
με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη 
αποφάσεων και τη λειτουργία τους 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
(γενικός de minimis) (Οι συνολικές ενισχύσεις από τον κανονισμό De Minimis  που θα λαμβάνει  ο δικαιούχος 
ανά τριετία  δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 € Δημόσια Δαπάνη). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 308.000€ περίπου. 
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Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Τίτλος υπό – δράσης  

Κοινές προσέγγισης σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις 
τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης της γεωργικών 
τοπίων 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.7.8 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

υπο-δράση περιλαμβάνει τη στήριξη συνεργασιών για την ανάληψη κοινής δράσης με σκοπό τον μετριασμό 
των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και για κοινές προσεγγίσεις σε 
περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη 
δημιουργία συνεργασιών και την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου με σκοπό την προώθηση 
ενεργειών οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. 

Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν ενέργειες με στόχο τη χαμηλή επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας σε ρύπους και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της χρήσης των 
φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη χρήση νερού, την υπερβόσκηση, τη μείωση της οργανικής ουσίας στο 
έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα. Αυτό θα βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε 
οικολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της 
βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. 

Η στήριξη θα φέρει τους αγρότες και λοιπούς φορείς του γεωργικού τομέα σε συνεργασία με ερευνητικούς 
φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και φορείς της Αυτοδιοίκησης, για να προσφέρουν μέσα από τη 
συνεργασία τους περιβαλλοντικά οφέλη στο πλαίσιο της άσκησης «γεωργικής» δραστηριότητας με στόχο 
την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό), την ποιότητα του αέρα, τη μείωση των 
εκπομπών του θερμοκηπίου/ αμμωνίας και την αύξηση της αποθήκευσης του μονοξειδίου του άνθρακα.  

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα των έργων που θα υλοποιηθούν πρέπει να διαδοθούν και να 
κοινοποιηθούν σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο (μέσω ΕΑΔ) και η διάδοση αυτή πρέπει να αποτελεί συστατικό 
στοιχείο του υποβαλλόμενου σχεδίου. 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η υιοθέτηση 
καινοτομίας οποιασδήποτε μορφής (τεχνολογικής ή/ και οργανωτικής) ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή 
νέων/βελτιωμένων προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση χρηστική ή/και εμπορική 
εφαρμογή. Περαιτέρω εξειδίκευση του ορισμού της καινοτομίας και ενδεικτικών ενεργειών θα 
περιλαμβάνεται στη σχετική πρόσκλησή μας προς τους υποψήφιους δικαιούχους. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα (Κοινοπραξία), στην οποία θα προσδιορίζεται ο 
επικεφαλής εταίρος. 

Μέλη των εν λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι καθώς και λοιποί 
φορείς του γεωργικού τομέα, οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το κλίμα. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η 
συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς.  

Οι συνεργασίες θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές 
διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη 

λειτουργία τους.. 

Ένταση ενίσχυσης 
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Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
(γενικός de minimis) (Οι συνολικές ενισχύσεις από τον κανονισμό De Minimis  που θα λαμβάνει  ο δικαιούχος 
ανά τριετία  δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 € Δημόσια Δαπάνη). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 308.000€ περίπου. 

 


