
                                                                                         
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014- 2020 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 19.1 «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» 
 
 

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε 
συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα 
Γεωργίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Καθεστώτος 19.1: «Προπαρασκευαστική 
Στήριξη» . 
 
Μέσα από το Καθεστώς 19.1 ενισχύεται η προπαρασκευαστική στήριξη των Ομάδων 
πρωτοβουλίας οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής 
Ανάπτυξης. Η προπαρασκευαστική στήριξη περιλαμβάνει την στήριξη δράσεων για τη 
δημιουργία ικανοτήτων, την κατάρτιση και τη δικτύωση, με σκοπό την προετοιμασία 
και την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.  
 
Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής στήριξης οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να 
εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: 
 
i) δραστηριότητες κατάρτισης για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς 

ii) μελέτες της οικείας περιοχής (συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας 
για κάποιες δράσεις οι οποίες ενδέχεται να ενταχθούν στη Στρατηγική Τοπικής 
Ανάπτυξης) 

iii) Δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για υπηρεσίες παροχής συμβουλών και 
δαπανών για ενέργειες που συνδέονται με διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη με στόχο την προετοιμασία της στρατηγικής 

iv) Διοικητικές δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού) της ομάδας 
πρωτοβουλίας, η οποία υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη 
κατά τη διάρκεια του σταδίου της προετοιμασίας. 

v) υποστήριξη για μικρά πιλοτικά προγράμματα 

vi) Αυτού του είδους προπαρασκευαστική υποστήριξη θα είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα 
από το κατά πόσον η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που σχεδιάστηκε από την 
ομάδα και λαμβάνει την υποστήριξη επιλέγεται για χρηματοδότηση από την 
Αρμοδία Αρχή. 

 

Δικαιούχοι του Καθεστώτος 19.1 είναι νέες ή υφιστάμενες συνεργασίες που θα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1303/2013 ως προς την 
σύσταση και την δομή των ΟΤΔ. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είχαν υποβάλει αίτηση 
κατά τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έγκριση των Στρατηγικών 
Τοπικής Ανάπτυξης του Τμήματος Γεωργίας που έγινε στις 6 Αυγούστου 2015 και να 
έχουν λάβει επιστολή έγκρισης για υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του Καθεστώτος 
19.1. 
 

Το ύψος της ενίσχυσης καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο 
ποσό τις €40.000.  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος για την επταετία 2014 – 2020 
θα αποτελείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους (ΕΓΤΑΑ) και ανέρχεται 
στις €200.000.  

Καθεστώς 19.1 

 Κοινοτική 
Συμμετοχή 
(ΕΓΤΑΑ) (1) 

Εθνική 
Συμμετοχή 

(2) 

Δημόσια 
Δαπάνη 

(1+2) 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

 (3) 

Συνολικό 
Κόστος 
(1+2+3) 

€ 106.000  94.000  200.000  200.000 

% 53 47 100  100 

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα Επαρχιακά 
Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας από τις 18 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και τις 
16 Φεβρουαρίου 2016 η ώρα 14:30 μ.μ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις πρόνοιες του Μέτρου και τα έντυπα που πρέπει να 
επισυναφθούν, μπορούν να εξασφαλιστούν από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία 
του Τμήματος Γεωργίας, και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών. 
 
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν κατάλληλα για τις πρόνοιες 
του Καθεστώτος και να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία:  

 
  

Επαρχιακό 
Γεωργικό 
Γραφείο 

Διεύθυνση Τηλέφωνα 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας/ 

Κερύνειας 

Λεωφ. Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία 

22819704 

ΛΕΜΕΣΟΥ 

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού 

Αγχίστου 4, 3048, Ζακάκι, Λεμεσός 

Τ.Θ.56056, 3304, Λεμεσός 

25803900 

25803904 

25803905 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας 

Χαρ. Τρικούπη 2, 7100 Αραδίππου 

Τ.Θ. 45804,6535, Λάρνακα 

24202840 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου 

Σωτήρος 71, 5286 Παραλίμνι 

Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι 

23812130 

23812135 

ΠΑΦΟΥ 
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου 

Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος 

26804600, 

26804601 

ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς 

Άνθιμου Παναρέτου 1, 4860 Αγρός 

25874031 

25874077 

 
 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 
 


