
 

 

ΚΑΔΚ ΑΜΟΤ Α.Δ. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 
 ΜΔΣΡΟ 19 «ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔΧ ΣΟΤ LEADER 

(ΣΑΠΣοΚ – ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑΣΟΠΙΚΧΝ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ)» ΣΟΤ ΠΑΑ 2014-2020 

 ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΓΑΦΙΚΗ 

ΤΝΟΥΗ» ΣΟΤ ΔΠΑλΘ 2014-2020) 

  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ Προγράμματος CLLD (LEADER)  

2014-2020 
 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ / 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:…………………………………………………………………. 

 

ΔΙΓΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ:…………………………………………………………………………………. 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΝΔΑ 

ΗΛΙΚΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗ:  
 

Γ/ΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:………………………………………………………………………… 

 

ΣΗΛΔΦΧΝΑ: ΣΑΘΔΡΟ:………………………. / ΚΙΝΗΣΟ: ………………………………… 

 

FAX: ……………………………………………. 

 

E-MAIL: ………………………………………….. 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ& 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ: 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ(πεπιγπάτηε ηι ακπιβώρ 

πεπιλαμβάνει ηο  επενδςηικό ζαρ ζσέδιο): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΟΥΟΙ - ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ: (πεπιγπάτηε για ποιο λόγο θέλεηε να πποβείηε ζηην ςλοποίηζη  ηος 

ζσεδίος  ποιορ είναι ο επισειπημαηικόρ και οικονομικόρ ζαρ ζηόσορ καθώρ και ποια αποηελέζμαηα θα 

ςπάπξοςν από ηην ςλοποίηζη ηος ζε νέερ θέζειρ επγαζίαρ αλλά και για ηην ανάπηςξη ζηην πεπιοσή): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΧΝ(ΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ (Πεπιγπάτηε αν ςπάπσοςν νέοι 

μέθοδοι παπαγυγήρ ή νέα καινοηόμα πποφόνηα- ςπηπεζίερ από ηην ςλοποίηζη ηος ζσεδίος) : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΙΜΟΣΗΣΑ(πεπιγπάτηε ποιορ αδειοδοηήζειρ ή άλλερ διαδικαζίερ απαιηούνηαι για 

ηην ςλοποίηζη ηος ζσεδίος αν ςπάπσοςν ή πυρ θα εκδοθούν και ζε πόζο σπόνο) :      

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΜΗΝΔ:  

 

 

 

 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΚΑΛΤΦΗ ΣΗ ΙΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ(πεπιγπάτηε ηην δςναηόηηηα και ηο 

ηπόπο πος θα καλύτεηε ηην ιδία ζςμμεηοσή ηος επενδςηικού ζσεδίος:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: …………………………  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:……………………. 

 

………………………………… 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ/ΦΡΑΓΙΓΑ 

  

 

(Το παρόν δεληίο δεν θεφρείηαι καηάθεζη πρόηαζης, αλλά θα ληθθεί σπόυη για ηην 

καηάρηιζη ηης ηοπικής ζηραηηγικής ηοσ ηοπικού ζτεδίοσ δράζης) 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:    

Ανάλσση Προϋπολογισμού     

 

  

1. Έπγα ςποδομήρ και πεπιβάλλονηορ σώπος     

2. Κηιπιακέρ επγαζίερ       

3. Ππομήθεια μησανολογικού και λοιπού εξοπλιζμού    

4. Δαπάνερ πποβολήρ και πποώθηζηρ     

5. Μελέηερ        

6. Άλλερ Δαπάνερ       

ύνολο       

         


