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Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο:
Δπσλπκία: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ
Γηαθξηηηθφο ηίηινο: ΑΝ.ΛΑ Α.Α.Δ. ΟΣΑ
Δδξα: Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ
Αξκφδηνο γηα επαθέο: Υαξάιακπνο Αλησλαθάθεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο
Σειέθσλν: 28410 91110
Fax: 28410 91120
E-mail: info@anlas.gr
Πεξηνρή παξέκβαζεο:
Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο πεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ κε έθηαζε 642,30 km2 (πνζνζηφ
35,79% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Ν. Λαζηζίνπ) θαη πιεζπζκφ 27.981 θαηνίθνπο (πνζνζηφ
36,66% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ν. Λαζηζίνπ), φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην πίλαθα 1
ηνπ θεθαιαίνπ 1.
πλνιηθά ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία:
πλνιηθφ θφζηνο: 8.015.000,00
Γεκφζηα δαπάλε: 5.100.000,00
Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή: 4.080.000,00
Δζληθή ζπκκεηνρή: 1.020.000,00
Ίδηα ζπκκεηνρή: 2.915.000,00
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Κεθάιαην 1: Πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
Πίλαθαο 1: Πεξηνρή παξέκβαζεο

ΓΗΜΟ / ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟΣΙΚΟ / ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Βξνπρά

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Δινχληαο

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

ΔΚΣΑΗ
(km2)

ΠΛΗΘΤΜΟ
(2001)

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ

12,4

264

Οξεηλή

24

2.185

Οξεηλή

Έμσ Λαθσλίσλ

11,9

298

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Έμσ Πνηάκσλ

18,4

73

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Εελίσλ

17,2

125

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Καινχ Υσξηνχ

25

1.143

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Κξηηζάο

103,3

2.703

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Κξνχζηα

30,5

507

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Ληκλψλ

17,3

424

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Λνχκα

7,1

116

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Μέζα Λαθσλίσλ

9,8

340

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Πξίλαο

14,3

159

Οξεηλή

Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

θηληά

7,6

219

Οξεηλή

Γήκνο Ηεξάπεηξαο

Αγίνπ Ησάλλε

32,4

1.249

Οξεηλή

Γήκνο Ηεξάπεηξαο

Καβνπζίνπ

38,3

629

Οξεηλή

Γήκνο Ηεξάπεηξαο

Κάησ ρσξηνχ

35,5

1.181

Οξεηλή

Γήκνο Ηεξάπεηξαο

Παρεηάο Άκκνπ

20,7

853

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Νεάπνιεο

42,9

2.987

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Αγίνπ Αλησλίνπ

10,4

91

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Βνπιηζκέλεο

5,1

366

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Βξπζψλ

17,6

318

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Καξπδίνπ

7,3

103

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Καζηειίνπ Φνπξλήο

6,8

202

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Λαηζίδαο

12,7

300

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Νηθεζηαλνχ

1,9

100

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Φνπξλήο

16,3

291

Οξεηλή

Γήκνο Νεάπνιεο

Υνπκεξηάθνπ

9,6

301

Οξεηλή

Γήκνο εηείαο

εηείαο (εθηφο ζρεδίνπ)

22,6

8.748

Οξεηλή

Κνηλφηεηα Βξαραζίνπ

Βξαραζίνπ

49,5

1.275

Οξεηλή

Κνηλφηεηα Βξαραζίνπ

Μηιάηνπ

13,9

431

Οξεηλή

642,30

27.981

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πεξηνρήο: 43,56 θάηνηθνη / km2
πλνιηθή έθηαζε Ννκνχ Λαζηζίνπ: 1.794,60 km2
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Πίλαθαο 2: Πεξηνρέο Natura εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο

ΚΧΓΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΔΚΣΑΗ
2
((km )

GR4320002

ΓΗΚΣΖ: Οξνπέδην Λαζηζίνπ, Καζαξφ, ειέλα, Κξάζη, ειάθαλν, Υαιαζκέλε
Κνξπθή

3,78

GR4320005

Όξνο Θξππηήο θαη γχξσ πεξηνρή

GR4320006

Βνξεηναλαηνιηθφ άθξν Κξήηεο: Γηνλπζάδεο, Διάζα θαη Υεξζφλεζνο ίδεξν
(Άθξα Μαπξνβνχλη, Βάη, Άθξα Πιάθνο) θαη ζαιάζζηα δψλε
ΠΟΟΣΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
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Κεθάιαην 2: ηφρνη θαη ζηξαηεγηθή ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 4 ζην Ννκφ Λαζηζίνπ, ζπλαληψληαη πνιιά απφ ηα ηππηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ελψ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ζεκεησζεί
ζεκαληηθέο εμειίμεηο θαη νηθνλνκηθνθνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ηηο θνηλσληθέο ηάζεηο, ηηο ηάζεηο θαηνίθεζεο θαη απαζρφιεζεο, ηηο
κεηαβνιέο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απφθεληξε ζέζε ηνπ
Ννκνχ, ε θαηά ηφπνπο πνιχ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ε εμαηξεηηθά κεγάιε
αλάπηπμε ησλ εληαηηθψλ (ζεξκνθεπηαθψλ) θαιιηεξγεηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ε δεζπφδνπζα
ζεκαζία ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ε αηειήο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ,
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ χπαηζξν.
Ο Ννκφο Λαζηζίνπ, επξχηεξα, γηα ηε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθνχ
ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα:
 Σηνλ αλαπηπγκέλν θαη εμσζηξεθή πξσηνγελή ηνκέα (ειαηνθαιιηέξγεηα, πξώηκα θεπεπηηθά,
κειηζζνθνκία, ηρζπνθαιιηέξγεηεο).
 Σηνπο δηεζλνύο θήκεο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο θαη ηηο πςειήο ζηάζκεο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο.
 Σηα κλεκεία θαη ην ζαπκάζην θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ απνηειεί ηόπν επίζθεςεο θαη πεξηήγεζεο
θαη πξνζειθύεη επελδπηέο γηα δεύηεξε θαηνηθία.
Γηα ηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, νη ζηφρνη θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ Ννκνχ
Λαζηζίνπ είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο:
1. Η άξζε ηεο απνκόλσζεο ηνπ Ννκνύ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ βόξεηνπ θαη ηνπ λόηηνπ νδηθνύ
άμνλα.
2. Η δεκηνπξγία - ιεηηνπξγία ζην Ννκό «ππιώλ» εηζόδνπ: Αλαηνιηθή πύιε κε ην αεξνδξόκην ιηκάλη Σεηείαο, Νόηηα πύιε κε ην αεξνδξόκην - ιηκάλη Ιεξάπεηξαο.
3. Η αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ κε ηελ πινπνίεζε ελόο κεγάινπ ζπλνιηθνύ έξγνπ, πνπ
απνηειείηαη από 12 κηθξά θξάγκαηα θαη ιηκλνδεμακελέο θαη ηα αληίζηνηρα έξγα θαηαζθεπήο ησλ
δηθηύσλ.
4. Η δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, κε έκθαζε ζηελ
πνηόηεηα.
5. Η δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ηνπξηζκνύ, ε αλάπηπμε λέσλ ηνπξηζηηθώλ
πξννξηζκώλ.
6. Η πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ
ππνδνκώλ.
7. Η ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ ελδνρώξα κε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη
έληαμεο ζε δίθηπα (αξραηνινγηθά, πνιηηηζηηθά, θπζηθώλ πόξσλ, νξεηλώλ όγθσλ θιπ.).
8. Η αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη
εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ.
9. Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εηδηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ.
10. Η νξγάλσζε ησλ αζηηθώλ θέληξσλ.
Σα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ ηφζν απφ πιεπξάο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ, φζν θαη απφ
πιεπξάο ηδησηψλ, αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ δνκψλ θαη δηθηχσλ πξνβνιήο θαη εκπνξίνπ θαη ηελ νξγάλσζε
ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξεηηθή δηαηξνθή θαη γαζηξνλνκία.
Παξάιιεια, νη εηζεγήζεηο ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ ζε ζέκαηα πξνβνιήο ηεο ηνπηθήο
θιεξνλνκηάο αλέδεημαλ ηελ αλάγθε λα αμηνπνηεζεί ε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θαη ε ζξεζθεπηηθή,
ηζηνξηθή θαη θπζηθή θιεξνλνκηά κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ζήκαλζε ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ, ηελ
αλαβάζκηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ νδεγψλ, ηελ αλάπιαζε παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ θαη νηθηζκψλ, αιιά
θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ.
Απφ ηελ άιιε, νη επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο επίζεο ζηε δηθηχσζε ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ θαη επηρεηξήζεσλ
πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, φπσο επίζεο θαη ζηε δηαηήξεζε θαη
αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο.
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Ο Κεληξηθφο ηφρνο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο εζηηάδεη ζηελ επηδησθφκελε δπλακηθή αλάπηπμε
ηεο ππαίζξνπ, ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, ζηε δηαηήξεζε θαη
αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο.
Δηδηθφηεξα, σο Κεληξηθφο ηφρνο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη ηεζεί:
««Η
Η δδηηααηηήήξξεεζ
ζεε δδσ
σλληηααλλψ
ψλλ θθααηη ββηηψ
ψζ
ζηηκκσ
σλλ ααγγξξννηηηηθθψ
ψλλ θθννηηλλσ
σλληηψ
ψλλ κκεε
ααλληηααγγσ
σλληηζ
ζηηηηθθήή ννηηθθννλλννκκηηθθήή ααλλάάπ
πηηππμμεε,, θθννηηλλσ
σλληηθθήή ζ
ζππλλννρρήή,, π
πννηηφφηηεεηηαα δδσ
σήήοο
θθααηη ααεεηηθ
θφφξξνν ρρξξήήζ
ζεε θ
θππζ
ζηηθθψ
ψλλ θθααηη π
πννιιηηηηηηζ
ζηηηηθθψ
ψλλ π
πφφξξσ
σλλ»»
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Κεληξηθνχ ηφρνπ, νη ηξαηεγηθνί ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
εμεηδηθεχνληαη νη εμήο:
1νο ηφρνο:

Αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο.

2νο ηφρνο:

Δλζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο
ηεο ππαίζξνπ θαη αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ.

3νο ηφρνο:

Παξνρή ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ελεξγνχ
πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν θαη παξνρή εληζρπκέλσλ επθαηξηψλ ζην λεαληθφ θαη
γπλαηθείν πιεζπζκφ.

4νο ηφρνο:

Δλζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπκπξάμεσλ ζε κείδνλεο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο.

5νο ηφρνο:

Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, εκςχρσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, δηαηήξεζε
θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πνζνηηθψλ θαη θπξίσο ησλ
πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, νη δξάζεηο εζηηάδνληαη θαηαξρήλ ζηε βειηίσζε ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο ησλ
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ κε έκθαζε ζε απηά κε πςειέο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο
κεηαπαξαγσγηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Δίλαη θνηλφο ηφπνο πσο ε πξνζέγγηζε ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο ηχπνπ LEADER, ζηεξίδεηαη ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο θαη σο εθ ηνχηνπ, ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, σο παξάγνληα εμαζθάιηζεο απαζρφιεζεο, εηζνδεκάησλ, ππεξεζηψλ θαη θαηά
ζπλέπεηα πνηφηεηαο δσήο.
Καζίζηαηαη ζπλεπψο κείδνλ δεηνχκελν γηα ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο
λέσλ θαη ε ζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ελφο επξέσο θάζκαηνο δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα κε έκθαζε ηδηαηηέξσο ζε εθείλεο πνπ εηζάγνπλ θαηλνηφκα θαη
επηδεηθηηθά ζηνηρεία, δηαθνξνπνηνχλ θαη εθζπγρξνλίδνπλ ηνλ ηνπηθφ παξαγσγηθφ ηζηφ.
Μέζσ ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο πξνζδηνξίδνληαη εηδηθά κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε
ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξάιιεια επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ
πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηελ πεξηνρήο.
Παξάιιεια πξνσζνχληαη ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη ζχγρξνλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ
αηρκήο, θαζψο θαη εηδηθψλ κνξθψλ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ (θπζηνιαηξηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, θ.α)
αμηνπνηψληαο κε θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ηα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη
ζπκβάιινληαο ζηελ νξγαληθή ζχλδεζε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ζπλχπαξμεο ηεο γεσξγίαο κε ηνλ
ηνπξηζκφ θαη ηε ζηήξημε ζρεηηθψλ πνιπηνκεαθψλ δξάζεσλ (γεσξγία - πεξηβάιινλ - ηνπξηζκφο).
Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ δηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, έρεη σο
βαζηθή επηδίσμε ηε πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
«ελεξγνχ» ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία βαζηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ
ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή εληζρπκέλσλ επθαηξηψλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηηο πεξηνρέο
ειθπζηηθφηεξεο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο «αγξνηηθήο εμφδνπ».
Ζ αλαθαίληζε ησλ ρσξηψλ απνηειεί εηδηθφ ζεκείν εζηίαζεο ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο,
ε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο
εηθφλαο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ειθπζηηθή ηφζν σο
ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο φζν θαη σο ηφπνο δηακνλήο.
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Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιάηαη κέζα απφ ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζε εηδηθά κέηξα θαη ελέξγεηεο
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, ζηελ αλαθαίληζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε
παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ, ζηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε πιαηεηψλ κε πιαθνζηξψζεηο,
πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφ θ.ιπ.
Σν θάζκα ηεο αγξνηηθήο (θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο) θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο,
πεξηιακβάλεη πιήζνο ελαιιαζζφκελσλ θπζηθψλ ηνπίσλ θαζψο θαη πνιιαπιέο ηζηνξηθέο,
αξρηηεθηνληθέο θαη ινηπέο αλζξσπνγελείο ηδηαηηεξφηεηεο θαη θαηαιιειφηεηεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηελ επεμεξγαζία ηεο πέηξαο, αλεκφκπινπο, παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία, λεξφκπινπο θ.α, θαζψο
θαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ζξεζθεπηηθήο θιεξνλνκηάο, ηνπηθήο θνπιηνχξαο θαη επαγγεικάησλ.
ε απηά πξνζηίζεληαη ινηπά ζηνηρεία πνιηηηζκνχ (έζηκα, κνπζηθή, ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη
ρεηξνηερλία), ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο
ζηξαηεγηθήο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπο.
Σα κέηξα πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κέζσ ησλ
νπνίσλ επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ε ελίζρπζε ηεο
ηνπηθήο ηαπηφηεηαο.
Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηνπξηζηηθή πξνβνιή
κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάδεημε παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ,
εζίκσλ θαη εθδειψζεσλ, εηδψλ ρεηξνηερλίαο θαη ηεο γαζηξνλνκίαο.
Σέινο, ζα επηδησρζεί θαηά ην κέγηζην δπλαηφ, ε πξνψζεζε ηεο δηαηνπηθήο θαη δηαθξαηηθήο
ζπλεξγαζίαο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαη ζε κείδνλεο ηνκείο, θαζψο είλαη αδηακθηζβήηεηα ε νξζή
πξαθηηθή γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ.
Σέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη
πξνψζεζε ππεξεζηψλ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζηψλ θαη εμσζηξέθεηαο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο.
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Κεθάιαην 3: Πεξηερφκελν ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
ΜΔΣΡΟ 41: ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ην Μέηξν 41 εληάζζνληαη νη παξαθάησ νκάδεο Τπνκέηξσλ θαη Τπνκέηξα:
Οκάδα Τπνκέηξσλ 411: Αληαγσληζηηθφηεηα
Τπνκέηξν 123: Αχμεζε αμίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ
Οκάδα Τπνκέηξσλ 413: Πνηφηεηα δσήο / δηαθνξνπνίεζε
Τπνκέηξν L311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Τπνκέηξν L312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
Τπνκέηξν L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Τπνκέηξν L321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ.
Τπνκέηξν L322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ.
Τπνκέηξν L323: Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο.
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Οκάδα Τπνκέηξσλ 41: Αληαγσληζηηθφηεηα
Τπνκέηξν L123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ
 Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ.
ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ππάξρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φζνλ αθνξά ηε παξαγσγή
γεσξγηθψλ πξντφλησλ πςειήο αμίαο (ΠΟΠ, ΠΓΔ, βηνινγηθά, πξψηκα θεπεπηηθά θ.ιπ) κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ πνιχ θαιήο πνηφηεηαο.
Παξάιιεια, ε ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζε αζθαιή, πγηεηλά θαη παξαδνζηαθά πξντφληα,
ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη ηε πξνβνιή πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα
γηα ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία ηνπ «θξεηηθνχ πξνηχπνπ δηαηξνθήο»
απνηεινχλ κηαο πξψηεο ηάμεο επθαηξία γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο λα παξάγνπλ θαη λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία.
ηε ινγηθή απηή ην Τπνκέηξν L123 δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ζε
πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα
είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηνχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ηνπηθήο
γεσξγηθήο παξαγσγήο.
Με ην ηξφπν απηφ ζα αληηκεησπηζηνχλ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο (αλεξγία λέσλ θαη
γπλαηθψλ, αδπλακία ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, ρακειφ επίπεδν επελδχζεσλ,
ζπξξίθλσζε ηνπ ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο), ζα ελδπλακσζεί ν ζπξξηθλσκέλνο θαη αδχλακνο
δεπηεξνγελήο ηνκέαο θαη παξάιιεια ζα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλδεζε θαη ησλ
ηξηψλ ηνκέσλ παξαγσγήο πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκίαο.
 ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν.
Οη ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν L123 είλαη ε αχμεζε
ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ε ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε
εκςχρσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.
Δκκέζσο δε ην Τπνκέηξν L123 εμππεξεηεί θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ παξνρήο επθαηξηψλ
απαζρφιεζεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν ππφ ηε ινγηθή φηη
δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, βειηηψλεηαη ην επίπεδν ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ θαη
δεκηνπξγνχληαη πξννπηηθέο γηα ηε ηνπηθή νηθνλνκία ηθαλέο λα ζπληεξήζνπλ ηε κεξίδα ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ κέρξη ζήκεξα κεηαλαζηεχεη ζε κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα.
χκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Τπνκέηξνπ, αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί ε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία κέζσ ηεο ελίζρπζεο δεκηνπξγίαο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε κηα πεξηνρή φπνπ δηαπηζηψλεηαη αθελφο ε πεξηνξηζκέλε βαξχηεηα ηνπ
δεπηεξνγελή ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαη παξάιιεια ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή
πξσηνγελήο παξαγσγή κε αξθεηά πνηνηηθά πξντφληα θαη πξντφληα εζληθήο ζεκαζίαο.
Δλζαξξχλεηαη ζπλεπψο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ελψ
ηαπηφρξνλα ε αμία ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απνθηά πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε
κεηαπνίεζε.
Σέινο, ε ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ ζην λα ζηξαθνχλ ζε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ
ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο
εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ.
πλνιηθφ Κφζηνο:

1.000.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

500.000

Ίδηα πκκεηνρή:

500.000

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ
δξάζεηο.
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Γξάζε L123α: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ηε πεξηνρή παξέκβαζεο παξάγνληαη πςειήο πνηφηεηαο γεσξγηθά πξνηφληα φπσο ειαηφιαδν,
θξαζί, γάια, κέιη, πξψηκα θεπεπηηθά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θιπ.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ κέηξνπ 123α, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο
2007-2013 (ΠΑΑ).
Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ηφζν νη πξψηεο χιεο, φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Παξάξηεκα I ηεο πλζήθεο.
Οη θιάδνη πξσηνγελνχο παξαγσγήο πνπ εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 123α «Αχμεζε ηεο
αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ ππ’ αξηζ. 3073/29-6-2009
εγγξάθνπ ηεο ΔΤΓ LEADER ηνπ ΠΑΑ .
Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε:
α) επελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο
Δ.Δ.
β) επελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο
θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ κειηνχ.
γ) επελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ.
δ) επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα.
ε) επελδχζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΚΟΑ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Οη παξεκβάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνπ χςνπο θαη εηδηθφηεξα ζπλνιηθνχ θφζηνπο κέρξη ην χςνο ησλ
500.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

1.000.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

500.000

Ίδηα πκκεηνρή:

500.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

100%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

12,12%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
ε αληηζηνηρία κε άιιεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ε κεηαπαξαγσγηθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο
πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο πζηεξεί.
Ζ εζηίαζε ζηνπο θιάδνπο εμεηδίθεπζεο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο (ειαηφιαδν,
θεπεπηηθά, θηελνηξνθία θ.ιπ) θαη ζηνπο ινηπνχο γεσξγηθνχο θιάδνπο κε δπλαηφηεηεο (κέιη, άλζε,
αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θ.ιπ), ζα ακβιχλεη ηελ ελ ιφγσ πζηέξεζε θαη ζα ελδπλακψζεη
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πξψηεο κεηαπνίεζεο κεγεζχλνληαο ηελ αζξνηζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ
γεσξγνθηελνηξνθηθνχ θιάδνπ (απφ ηε πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηε κεηαπνίεζε ηεο) ζην
αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη ζηε ζπγθξάηεζε
ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
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 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ πιεξνχλ, αλάινγα
κε ηνλ ηνκέα ηεο επέλδπζεο, ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή, ηε
θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα.
Γελ παξέρεηαη ζηήξημε ζε επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο
αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θνηλνπξαμίαο.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε 123α αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
- ηηο Γξάζεηο ηνπ Τπνκέηξνπ 311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπ
Τπνκέηξνπ 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππφ ηε ινγηθή φηη ε αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο ζε ππνδνκέο κεηαπνίεζεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζα εληζρχζεη θαη ηε ηνπξηζηηθή
επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ην αληίζηξνθν αθνχ δξάζεηο ελζάξξπλζεο ηνπ ηνπξηζκνχ
ζα εληζρχζνπλ θαη ηελ θαηαλάισζε θαη ζπλεπψο ηελ παξαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ
πξσηνγελνχο παξαγσγήο.
- ηηο δξάζεηο ηνπ Τπνκέηξνπ 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ ππφ ηε ινγηθή φηη πξφθεηηαη γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο
βηνηερλίαο.
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ έγθεηηαη ζηελ ζηήξημε ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ ζα εληζρπζνχλ ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο, ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ κεηαπνίεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ
αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή.
Δπηπιένλ κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηε πξνψζεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ - ζπζθεπαζκέλσλ ζηηο μέλεο αγνξέο αλακέλεηαη
λα εληζρπζεί ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
Σν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο απηφ εθθξάζηεθε ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ην ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη
ηνπο επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαηέγξαςε
ζε πξψηε θάζε ηελ αλάγθε γηα ηε πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ βξίζθνπλ
άκεζε εθαξκνγή ζην Τπνκέηξν 123:
 Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ.
 Αμηνπνίεζε ηεο κειηζζνθνκίαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε κειηνχ
 Γεκηνπξγία γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ κε δξαζηεξηνπνίεζε ηε παξαγσγή καξκειάδαο θαη
γιπθψλ θνπηαιηνχ.
 Γεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο, έθζεζεο θαη εκπνξίαο ηνπηθψλ εηδψλ
δηαηξνθήο.
 Δθζπγρξνληζκφο ειαηνπξγείσλ.
Ωζηφζν ζηε παξνχζα θάζε ζεσξείηαη φηη δελ θαηαγξάθεθε πιήξσο ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ
γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο ην νπνίν αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί κε ηε πξνθήξπμε ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ
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Οκάδα Τπνκέηξσλ 413: Πνηφηεηα δσήο / δηαθνξνπνίεζε
Τπνκέηξν L311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
 Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ.
Γεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο
(δηαξζξσηηθνί πεξηνξηζκνί ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ρακειή δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο,
έθζεζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηηο δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, άζθεζε πηέζεσλ ζε παξαδνζηαθά
αγξνηηθά πξντφληα, πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα ην λεαληθφ θαη γπλαηθείν πιεζπζκφ θ.ιπ), ε
ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ, έρεη
κείδνλα βαξχηεηα ζην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε
ζηελ πεξηνρή θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελδνγελή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηφζν απφ νηθνλνκηθήο φζν
θαη απφ θνηλσληθήο ζθνπηάο.
Ζ αλάπηπμε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ζα δψζεη
δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απφθηεζεο ελαιιαθηηθψλ εηζνδεκάησλ
απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ, ηε βηνηερλία θ.ιπ, ζπκβάιινληαο ζηε ζπγθξάηεζε ελεξγνχ
πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν.
 ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν.
Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο, ελδπλακψλεη ηε ζπλνιηθή
πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε δσληαλψλ θαη βηψζηκσλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ, ηελ ελζάξξπλζε θαη
ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε
έκθαζε ζηνλ ελεξγφ λεαληθφ θαη γπλαηθείν πιεζπζκφ.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ.
πλνιηθφ Κφζηνο:

1.400.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

700.000

Ίδηα πκκεηνρή:

700.000

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ
δξάζεηο.
ην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε
ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008, πνπ πινπνηνχληαη απφ κέιε ηνπ
αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπο,
κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγία (αγξνηηθφο ηνπξηζκφο,
βηνηερλία θ.ιπ).
ην Τπνκέηξν 311 εληάζζνληαη νη αθφινπζεο Γξάζεηο:
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Γξάζε L311-1: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
Ζ δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, ζε κία πεξηνρή κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε,
ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο (θαη θαηά πξνέθηαζε δήηεζεο) ζε πεξηνρέο κε
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ νη νπνίεο φκσο κέρξη ηψξα δελ δηαζέηνπλ ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο κηθξήο
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο.
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηε ηνπηθή
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά
πξνηφληα, παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή
πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Οη επελδχζεηο γηα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πινπνηνχληαη
ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ
670/Β/10-4-2009) ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο,
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 600.000 € θαη ε δπλακηθφηεηα έσο 40 θιίλεο.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

400.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

200.000

Ίδηα πκκεηνρή:

200.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

28,57%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

4,85%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηε πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ
θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν.
Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε
πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο
ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ
επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί
εξγάηεο.
ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ
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 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ:
- 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
- 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
- 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο
κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά
ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313.
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ,
ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα
ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο
επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ
γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε
ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θπξίσο γηα
ίδξπζε λέσλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ

ηφρνο

1
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Γξάζε L311-2: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
Ζ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο ζπγθεληξψλεηαη
ζηηο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο θαη ηα νηθηζηηθά θέληξα ελψ αληίζεηα ζηηο πεξηνρέο ηεο
ελδνρψξαο ιεηηνπξγνχλ ιίγα κηθξά θαθελεία θαη ηαβέξλεο.
ηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο κίαο θξίζηκεο κάδαο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα
ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε ιεηηνπξγία κνλάδσλ εζηίαζεο θαη
αλαςπρήο είλαη ζεκαληηθή.
Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα επηιέμνπλ ηελ ελδνρψξα αιιά θαη
λα πξνζειθπζηνχλ επηζθέπηεο απφ ηηο παξαζαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο δεμακελέο επηζθεπηψλ, είλαη αλαγθαία ε παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη
αλαςπρήο.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο
θαη αλαςπρήο.
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ρψξνπο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ηε ηνπηθή
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά πξνηφληα
θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε
θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

200.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

100.000

Ίδηα πκκεηνρή:

100.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

14,29%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

2,42%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ
θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν.
Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε
πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο
ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ
επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.


Γηθαηνχρνη.

Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί
εξγάηεο.
ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ
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 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ:
- 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
- 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
- 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο
κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά
ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313.
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ,
ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα
ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο
επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ
γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε
ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ίδξπζε θαη
εθζπγρξνληζκφ ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ

ηφρνο

1
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Γξάζε L311-3: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ.
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε αγξνθηήκαηα ηα νπνία:
α) ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε
θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ
θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
β) ζα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο παξαδνζηαθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο (νπσξνθφξα, θεπεπηηθά,
ακπέιηα, βφηαλα, αξσκαηηθά θπηά θ.ιπ), εγθαηαζηάζεηο φπσο ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο, ρψξν
εζηίαζεο κε ηελ αμηνπνίεζε θπξίσο ησλ πξνηφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, ρψξν πξνβνιήο ησλ
πξνηφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, κνπζεηαθφ ρψξν αλάδεημεο ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο,
εγθαηαζηάζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θ.ιπ.
γ) ζα παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ.
πεδνπνξηθέο ή πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αγξνηηθέο αζρνιίεο θ.ιπ).
ηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα ε ειάρηζηε απαηηνχκελε έθηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ
20 ζηξεκκάησλ.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο απηέο πινπνηνχληαη
ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ
670/Β/10-4-2009) ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο,
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 € ή 600.000 € εθφζνλ πεξηιακβάλεη θαη
ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο δπλακηθφηεηαο έσο 40 θιίλεο.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

400.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

200.000

Ίδηα πκκεηνρή:

200.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

28,57%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

4,85%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ
θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν.
Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε
πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο
ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ
επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
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 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί
εξγάηεο.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ:
- 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
- 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
- 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο
κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά
ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313.
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ,
ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα
ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο
επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ
γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε
ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπιάρηζηνλ
δχν επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ
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Γξάζε L311-5: Ιδξχζεηο,
επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί
κνλάδσλ
νηθνηερλίαο,
ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ
κνλάδσλ.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ
νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

200.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

100.000

Ίδηα πκκεηνρή:

100.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

14,29%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

2,42%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηε πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ
θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν.
Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε
πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο
ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ
επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί
εξγάηεο.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ:
- 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
- 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
- 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο
κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ L123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο
κεηά ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ L312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ L313.
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 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ,
ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα
ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο
επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ
γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε
ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ
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Γξάζε L311-7: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ
παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
ηε Γξάζε απηή δελ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Γξάζεο L123α.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

200.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

100.000

Ίδηα πκκεηνρή:

100.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

14,29%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

2,42%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ
θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν.
Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε
πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο
ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ
επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί
εξγάηεο.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ:
- 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
- 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
- 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο
κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά
ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313.
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 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ,
ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα
ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο
επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ
γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε
ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ.
Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη ζεκαληηθή παξάδνζε ζηε παξαγσγή ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ εηδψλ
δηαηξνθήο.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ
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Τπνκέηξν L312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
 Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ.
Σν θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο νινέλα επηβάξπλζεο ησλ δεηθηψλ εμάξηεζεο
θαη λεαληθφηεηαο, παξάιιεια κε ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (αλεξγία ε νπνία
καζηίδεη θαηά πεξίπνπ κηάκηζε θνξά πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο), ε ρακειή έληαζε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ χπαηζξν θαη νη πηέζεηο ζε παξαδνζηαθέο κεηαπνηεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (ζπξξίθλσζε ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα παξαγσγήο), επηβάιινπλ ηε ζηήξημε κέζσ
δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπγθέληξσζε πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ε
κνλαδηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ παξάγνληεο πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη ζα ππνβνεζήζνπλ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα βαζηζηεί ζηε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ, ηνπηθνχ ραξαθηήξα,
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Ζ αλάπηπμε κηθξνεπηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο νηθνλνκίαο, ζα
δψζεη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απφθηεζεο ελαιιαθηηθψλ εηζνδεκάησλ
απφ ηε βηνηερλία, ζπκβάιινληαο ζηε ζπγθξάηεζε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν.
Δπίζεο, ε δηεζλήο πξαθηηθή ζηα πιαίζηα ελδνγελψλ πξσηνβνπιηψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, έρεη
αλαδείμεη ηε δηθηχσζε σο θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαηλνηνκηψλ ζε επίπεδν
κηθξνπεξηθέξεηαο, είηε γηα ηελ εθπιήξσζε θνηλψλ ζηφρσλ (αληαγσληζηηθφηεηα, νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα), είηε γηα ηελ ελδπλάκσζε - ελίζρπζε άυισλ πφξσλ.
Γηα ηε πεξηνρή εθαξκνγήο, ε δηθηχσζε ππνγξακκίδεηαη σο κείδνλ δεηνχκελν θαη ζπληζηά δξάζε
ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο κε πξνθαλείο σθέιεηεο φπσο ε αληαιιαγή θαη κεηαθνξά εκπεηξηψλ θαη
πεηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ, ε ηφλσζε θαη πνιπεπίπεδε νινθιήξσζε ζπλεξγαζηψλ, ε εθπφλεζε
θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θαη ε ζπιινγηθή δηαρείξηζε πφξσλ θαη
πιενλεθηεκάησλ, ε έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε θαη ε άκεζε επαθή κε ηηο εμειίμεηο, ε απφ
θνηλνχ νξγάλσζε ηεο πξνψζεζεο - πξνβνιήο, ε επίηεπμε ηεο αλαγθαίαο θξίζηκεο κάδαο θαη ηεο
επηζπκεηήο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε
εμεηδίθεπζή ηνπ, ε ππέξβαζε ησλ αηνκηθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε θνηλψλ
ζπκθεξφλησλ.
 ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν.
Οη ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν L312 είλαη ε
ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε παξάιιειε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο
ηεο ππαίζξνπ, ε παξνρή επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ
χπαηζξν, ε ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ γηα ην λεαληθφ θαη γπλαηθείν πιεζπζκφ, ε ελζάξξπλζε θαη
ελίζρπζε ησλ ζπκπξάμεσλ ζε κείδνλεο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο.
χκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Τπνκέηξνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα,
αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί ε δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία κέζσ ηεο ελίζρπζεο
δεκηνπξγίαο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα πεξηνρή φπνπ δηαπηζηψλεηαη αθελφο ε
πεξηνξηζκέλε βαξχηεηα ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηε ηνπηθή παξαγσγή θαη αθεηέξνπ ε
πεξηνξηζκέλε κειινληηθή δπλακηθή ηνπ.
Δπηπιένλ, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο δείρλεη λα είλαη ν θπξίαξρνο θιάδνο, εληνπίδεηαη φκσο ηδηαίηεξα
ρακειφο βαζκφο δηαζχλδεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ κε ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα.
Σν Τπνκέηξν L312 θαιείηαη λα εμηζνξξνπήζεη απηά ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο κε ηε δεκηνπξγία
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα.
Γεδνκέλεο ηεο βαξχηεηαο πνπ ζα δνζεί ζε γπλαίθεο, ψζηε λα εμηζνξξνπεζνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο
κεηαμχ ηεο απαζρφιεζεο αλδξψλ - γπλαηθψλ θαη ζε λένπο ψζηε λα ζπγθξαηεζεί ν πιεζπζκφο ηεο
ππαίζξνπ, νη πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαη είλαη ζεηηθέο.
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 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ.
πλνιηθφ Κφζηνο:

1.000.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

500.000

Ίδηα πκκεηνρή:

500.000

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ
δξάζεηο.
ην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηε
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008, εθηφο απηψλ πνπ εληζρχνληαη
απφ ην κέηξν 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ θαη ηα ππνκέηξα L123 θαη L313 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ.
ην Τπνκέηξν L312 εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο:
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Γξάζε L312-1: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ
κνλάδσλ κε έκθαζε ζηε παξαγσγή παξαδνζηαθψλ ή θαηλνηνκηθψλ πξνηφλησλ πνπ είλαη
αληαγσληζηηθά θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ηνπηθή παξάδνζε θαη ηηο ηερληθέο ηεο πεξηνρήο.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

500.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

250.000

Ίδηα πκκεηνρή:

250.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

50%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

6,06%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Παξά ηηο δηαρξνληθέο εμειίμεηο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο, ν γεσξγηθφο ραξαθηήξαο ησλ πεξηνρψλ
ηεο ππαίζξνπ παξακέλεη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πιήζνο πξνβιεκάησλ
αλαθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο θαη ηε κε «νινθιήξσζε»
ζχγρξνλσλ θαη αληαγσληζηηθψλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ.
ε απηή ηε θαηεχζπλζε ε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο ζα
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ:
- 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
- 311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζπλεξγνχλ κε επελδχζεηο
πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 311 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο
ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313.
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζεο ηεο λέαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κε ην πξσηνγελή
θαη ην δεπηεξνγελή ηνκέα ε νπνία κέρξη ζήκεξα παξνπζηάδεηαη ειιηπήο.
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 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ
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Γξάζε L312-3: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο
εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ
παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
ηε Γξάζε απηή δελ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Γξάζεο L123.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

400.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

200.000

Ίδηα πκκεηνρή:

200.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

40%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

4,85%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Παξά ηηο δηαρξνληθέο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο, ν γεσξγηθφο ραξαθηήξαο ησλ πεξηνρψλ
ηεο ππαίζξνπ παξακέλεη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πιήζνο πξνβιεκάησλ
αλαθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο θαη ηε κε «νινθιήξσζε»
ζχγρξνλσλ θαη αληαγσληζηηθψλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ.
ε απηή ηε θαηεχζπλζε ε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο ζα
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ:
- 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
- 311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζπλεξγνχλ κε επελδχζεηο
πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ L123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ L311 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο
ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ L313.
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 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζεο ηεο λέαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κε ηνλ πξσηνγελή
θαη ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ε νπνία κέρξη ζήκεξα παξνπζηάδεηαη ειιηπήο.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ.
Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη ζεκαληηθή παξάδνζε ζηε παξαγσγή ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ εηδψλ
δηαηξνθήο.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ
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Γξάζε L312-5: Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ
θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε λέσλ ή ν εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ δηθηχσλ
νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο απαηηνχκελεο θξίζηκεο
κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζε αληηθείκελν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα 4.
ε πεξίπησζε επηινγήο πξφηαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ππφ ζχζηαζε θνξέα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ ΟΣΓ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχζηαζε δηαθξηηνχ
λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 € ή 100.000 € εάλ ζην έξγν δελ
πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο γηα ηε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ηε θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

100.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

50.000

Ίδηα πκκεηνρή:

50.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

10%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

1,21%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Παξά ηηο δηαρξνληθέο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο, ν γεσξγηθφο ραξαθηήξαο ησλ πεξηνρψλ
ηεο ππαίζξνπ παξακέλεη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πιήζνο πξνβιεκάησλ
αλαθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο θαη ηε κε «νινθιήξσζε»
ζχγρξνλσλ θαη αληαγσληζηηθψλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ.
ε απηή ηε θαηεχζπλζε ε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο ζα
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ:
- 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
- 311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ

-29-

Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζπλεξγνχλ κε επελδχζεηο
πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ L123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ L311 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο
ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ L313.
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζεο ηεο λέαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κε ηνλ πξσηνγελή
θαη ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ε νπνία κέρξη ζήκεξα παξνπζηάδεηαη ειιηπήο.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ελδηαθέξνλ γηα ηε δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ
αξγπξνρξπζνρνΐαο, γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ, πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ θαη αγξνηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο δηθηχσλ
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Τπνκέηξν L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ.
Μέζα απφ ην Τπνκέηξν L313 επηρεηξείηαη: α) ε βειηίσζε θαη νξγάλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο,
β) ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, γ) ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, δ) ε
ζπκβνιή ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ε) ε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ζη) ε πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε λένπο θαη
γπλαίθεο.
Οη ζηφρνη απηνί ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο ε
νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
φκσο πεξηνρέο.
ηηο πεξηνρέο απηέο ν ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθή θαη ρσξηθή ζπγθέληξσζε θαη
έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο θαζψο ζρεηίδεηαη κε ην παξαζαιάζζην καδηθφ ηνπξηζκφ ρσξίο λα
αμηνπνηνχληαη ηα πνηθίια ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Αληίζεηα, νη πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο ραξαθηεξίδνληαη απφ πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε θαη ηελ
νπζηαζηηθή αλππαξμία ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ.
Οη πεξηνρέο απηέο πιήηηνληαη απφ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη αδπλακία ζπγθξάηεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε γήξαλζεο θαη λα
εγθαηαιείπνληαη ζηαδηαθά ρσξίο λα επσθεινχληαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ
πεξηνρψλ.
Δηδηθφηεξα δε, νη γπλαίθεο, παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρφιεζε
γεγνλφο ην νπνίν ραξαθηεξίδεη παξαδνζηαθέο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ δηαξζξσηηθά
πξνβιήκαηα. ηφρνο θάζε ζρεδίνπ γηα ηε βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα είλαη ε
ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν θαη ε αλαδσνγφλεζε ηεο κέζσ ζηνρεπκέλσλ
παξεκβάζεσλ θαη κεγηζηνπνίεζεο ησλ ζπλεξγηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη ηάζεηο απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT ζχκθσλα κε ηα
νπνία νη αδπλακίεο θαη νη απεηιέο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή παξέκβαζεο εληνπίδνληαη ζε
ζρέζε κε:
 Σελ αηειή δηαζχλδεζε πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο παξαγσγήο.
 Σελ πεξηνξηζκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ελδνρψξα θαη ζε νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο νη λένη
θαη νη γπλαίθεο.
 Σε ρακειή δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ππαίζξνπ.
 Σε ρσξνρξνληθή αληζνθαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο.
 Σελ απνπζία ζπληνληζκέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο.
 Σνπο πςεινχο δείθηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ.
 Σελ αλεπαξθή αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ.
 Σνλ έληνλν αληαγσληζκφ απφ λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο.
 Σν κε δηαθνξνπνηεκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζην κνληέιν ηνπ
παξαζαιάζζηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ.
 Σελ πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε κε ηελ εγθαηάιεηςε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ,
θπξίσο απφ ην λεαληθφ πιεζπζκφ.
Αληίζεηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη επθαηξίεο ζρεηίδνληαη κε:
 Σηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζχλδεζε ηνπ παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ εηδηθψλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
 Σε ζπγθέληξσζε πςειήο πνηφηεηαο μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ.
 Σελ χπαξμε ιηκαληψλ δηαπεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο θαη κηθηήο ρξήζεο θαη αεξνδξνκίνπ εληφο ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο, θαζψο θαη ηελ εγγχηεηα ησλ πεξηνρψλ ζην δηεζλέο αεξνδξφκην
Ζξαθιείνπ.
 Σνπο αμηφινγνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο (ηνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάινπο,
NATURA 2000, θαηαθχγηα άγξηαο δσήο, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, αξραηνινγηθά επξήκαηα θ.ι.π).
 Σελ χπαξμε 18 ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
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 Σελ πνηθηιία γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
 Σνλ νηθνγελεηαθφ ραξαθηήξα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα
παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ /δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπηθνχ ραξαθηήξα.
 Σε δπλαηφηεηα άξζεο ηεο ζρεηηθήο απνκφλσζεο - πξφζβαζεο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ιφγσ ηνπ
κηθξνχ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο (ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, ηειεπηθνηλσληψλ, ηειεκαηηθήο).
 Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζπλδεδεκέλεο κε ην
θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ.
 Σε ηάζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο γηα δηαθνξνπνηεκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ.
Δπνκέλσο, κία δέζκε δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία ζα απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα:
 Δληζρχεη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε.
 Λακβάλεη ππφςε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κεηαμχ παξάιησλ θαη
ελδνρψξαο.
 Λακβάλεη ππφςε ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
 Σνλψλεη ηελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ θαη λα ηνπο εκπιέθεη ελεξγά
ζηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.
 Να αμηνπνηεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (θπζηθά, πνιηηηζηηθά θ.ιπ) ηεο πεξηνρήο.
ε απηή ηε ινγηθή, ην Τπνκέηξν L313 αθνξά ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο
πεξηνρέο νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ αμηνπνηήζεη θαηάιιεια ηα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπο
πιενλεθηήκαηα ψζηε λα σθειεζνχλ απφ κία ήπηαο κνξθήο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.
Σαπηφρξνλα, κε απηφ ην ηξφπν δηαθνξνπνηείηαη θαη εληζρχεηαη ην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, βαζηζκέλσλ ζηα ηδηαίηεξα πνιηηηζηηθά
θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ
πφξσλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη
ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο.
Με απηφ ην ηξφπν, ν ηνπξηζκφο δχλαηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία
ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζνδεκάησλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη επνκέλσο ζηε ζπγθξάηεζε
ηνπ πιεζπζκνχ.
Δπηπιένλ, ε ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο δσήο κέζσ ηεο άξζεο ηεο απνκφλσζεο, ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ηελ παξνρή
επθαηξηψλ ςπραγσγίαο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη ειθπζηηθφηεξε σο πεξηνρή δηαβίσζεο θαη γηα ην λεαξφηεξν πιεζπζκφ
ζπκβάιινληαο ζηελ αλαζηξνθή ησλ αξλεηηθψλ δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ.
Δθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε ελζάξξπλζε
ήπησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ
αλαβάζκηζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ δηαδηθαζία ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ ηφζν
απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο θνξείο θαη ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φζν θαη απφ ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο.
Ζ αλάπηπμε ησλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πξνέθπςε σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ
δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο θνξείο νη νπνίνη επηζπκνχλ ηε ζηήξημε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κε ζεηξά
δξάζεσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Δπελδπηηθφ ελδηαθέξνλ εθθξάζηεθε θαη απφ ηδηψηεο γηα ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ
ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
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 ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν.
Ζ πινπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ εμππεξεηεί ην Κεληξηθφ ηφρν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
«Δηαηήξεζε δσληαλώλ θαη βηώζηκσλ αγξνηηθώλ θνηλσληώλ κε αληαγσληζηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε,
θνηλσληθή ζπλνρή, πνηόηεηα δσήο θαη αεηθόξν ρξήζε θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξσλ», θαζψο
θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο «ελζάξξπλζεο θαη ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ππαίζξνπ θαη αλάπηπμεο ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη
ζπλαθψλ ππεξεζηψλ», «παξνρήο ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηε ζπγθξάηεζε
ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν θαη παξνρήο εληζρπκέλσλ επθαηξηψλ ζην λεαληθφ θαη γπλαηθείν
πιεζπζκφ» θαη «αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη εκςχρσζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ».
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ.
πλνιηθφ Κφζηνο:

2.550.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

1.370.000

Ίδηα πκκεηνρή:

1.180.000

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ
δξάζεηο.
ην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 θαη παξεκβάζεσλ δεκνζίνπ
ραξαθηήξα ηα νπνία αθνξνχλ ζηε βειηίσζε θαη νξγάλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηελ
ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο, ηε
ζπκβνιή ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ πξνβνιή-πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ.
ην Yπνκέηξν L313 εληάζζνληαη νη αθφινπζεο Γξάζεηο:
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Γξάζε L313-2: ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
Ζ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο πξέπεη απαξαίηεηα λα
ζπλνδεχεηαη απφ δξάζεηο ζήκαλζεο ησλ αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ ησλ πεξηνρψλ.
Όπσο έρεη πξνθχςεη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ γηα ηε θαζνδήγεζε πξνο
έλαλ πξννξηζκφ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ θαζψο νη πηλαθίδεο ιεηηνπξγνχλ θαη σο
πξνβνιή ηνπ ελ ιφγσ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο.
Ζ πεξηνρή πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
Ζ ήπηα απηή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα βαζηζηεί ζηε πνηθηιία ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
πφξσλ ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη ε πεξηνρή παξέκβαζεο.
εκαληηθφ βήκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία απνηειεί ε ζήκαλζε ησλ κλεκείσλ θαη ησλ αμηνζέαησλ ηεο
πεξηνρήο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζε απηά, θαζψο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο
κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κλεκείνπ / αμηνζέαηνπ (π.ρ κνλνπάηηα,
εθθιεζηαζηηθά κλεκεία, αμηνζέαηα, πνιηηηζηηθά κλεκεία) ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε
παξνρή ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ζήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

150.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

150.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

10,95%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

3,64%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνζθνπεί ζηε:
 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ ηηο παξαζαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο
 Αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο
 Αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ
 Αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο
 ηήξημε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
 Ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ / επηζθεπηψλ
Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε SWOT, έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
είλαη ε αδπλακία ηεο λα αληαγσληζηεί ηνπο λένπο πξννξηζκνχο πνπ αλαδχνληαη θαη ε εμάξηεζε ηεο
ηνπξηζηηθήο ηεο αλάπηπμεο γχξσ απφ ην κνληέιν ήιηνο-ζάιαζζα.
Ζ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ νη νπνίεο ζα αμηνπνηνχλ ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη
πεξηβαιινληηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο θαη ζα είλαη ρσξηθά θαη ρξνληθά δηεζπαξκέλεο είλαη θαηεμνρήλ
δεηνχκελν.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
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 Γηθαηνχρνη.
ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ινηπέο δξάζεηο φπσο:
 «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ.
 «Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο
ππαίζξνπ»
 «Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία - ζπιινγέο - εθζεηήξηα
ζρεηηθά κε ηελ ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ θαηλνηνκία ηεο Γξάζεο έγθεηηαη αθξηβψο ζηελ απνπζία ζρεηηθήο ζήκαλζεο ησλ κλεκείσλ θαη
ησλ αμηνζέαησλ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απνπζηάδνπλ νδηθέο πηλαθίδεο ζε θνκβηθά ζεκεία, ελψ θαη ε πιεξνθνξία
ε νπνία παξέρεηαη ζηνπο επηζθέπηεο θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο είλαη απφ ειιηπήο έσο αλχπαξθηε.
Ζ Γξάζε απνζθνπεί λα θαιχςεη απηφ θελφ κε ηελ αμηφπηζηε ζήκαλζε ησλ κλεκείσλ θαη ησλ
αμηνζέαησλ ηεο πεξηνρήο.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη έληνλν εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ ηνπηθνχο θνξείο (ζήκαλζε
κηλσηθψλ κνλνπαηηψλ, εθθιεζηαζηηθψλ κλεκείσλ, θπζηνιαηξηθψλ - πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ θ.ιπ.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο παξεκβάζεσλ
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Γξάζε L313-4: Πξνβνιή θαη
πεξηνρψλ.

πξνψζεζε

ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ

ησλ

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
Ζ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ θπζηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία
δηακνξθψλνπλ ηε ηαπηφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα ελφο ηφπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη ζε απηφλ,
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ. Σα ζηνηρεία απηά ρξήδνπλ πξνζεθηηθήο θαη
ζηνρνζεηεκέλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο.
Γξάζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ
κηαο πεξηνρήο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε κία ζεηξά δηαδνρηθψλ θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ κέηξσλ.
Καηαξρήλ ρξεηάδεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ε αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ ηα νπνία
ζπγθξνηνχλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο. Ζ πξνβνιή θαη ε πξνψζεζε ηνπο δελ κπνξεί λα
πξνεγείηαη ηεο πξνζεθηηθήο αλάπηπμεο θαη αλάδεημεο ηνπο.
Δπνκέλσο, νη δξάζεηο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ αξκνληθά κε ηηο δξάζεηο
αλάδεημεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξνβιεζνχλ θαη λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα
εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ ή ήδε πινπνηνχληαη ζηε
πεξηνρή.
Δπίζεο, κία ηδηαηηεξφηεηα ε νπνία αθνξά ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε είλαη ε απφζηαζε
ε νπνία ρσξίδεη ηηο ελ δπλάκεη αγνξέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηηο πεξηνρέο πξνζθνξάο ηνπ
πξντφληνο απηνχ.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα γίλεηαη πξνζεθηηθή επηινγή κίαο
πνηθηιίαο εξγαιείσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο.
Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πεξηιακβάλνπλ ην πινχζην πνιηηηζηηθφ
απφζεκα φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ χπαξμε
πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, ηε γξαθηθφηεηα ηεο ππαίζξνπ, ηα ηνπηθά πξντφληα πνηφηεηαο θ.ιπ.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 100.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

100.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

70.000

Ίδηα πκκεηνρή:

30.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

5,11%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

1,70

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ δξάζε απνζθνπεί ζηε:
 ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
 αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν
 πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ
 κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ θαη ησλ σθειεηψλ κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
 ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γχξσ απφ ηα
κνλαδηθά θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
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Όπσο έδεημε ε αλάιπζε SWOT, ε πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία
ζπληνληζκέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, ηε ρσξν-ρξνληθή αληζνθαηαλνκή ηεο
ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, ηελ αηειή δηαζχλδεζε πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο
παξαγσγήο θαη ηε ρακειή δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ππαίζξνπ.
Απφ ηε άιιε κεξηά, παξνπζηάδεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζχλδεζε ηνπ παξαζεξηζηηθνχ
ηνπξηζκνχ θαη ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ελψ, δηαζέηεη αμηφινγνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο
πφξνπο (ηνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάινπο, NATURA, θαηαθχγηα άγξηαο δσήο, παξαδνζηαθνχο
νηθηζκνχο, αξραηνινγηθά επξήκαηα θ.ιπ) θαη πνηθηιία γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Δπίζεο, νη δξάζεηο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ζα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε ζηήξημε ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα
δε δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο αιιά θαη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα
πξνβνιήο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Γξάζε παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ ζπλέξγηαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο
δξάζεηο ηνπ ρεδίνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο φπσο κε ηηο παξαθάησ
 «ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ»
 «Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο
ππαίζξνπ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ»
 «Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία - ζπιινγέο - εθζεηήξηα
ζρεηηθά κε ηελ ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»
 «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ»
 «Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο / δηαθνξνπνίεζε»
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ Γξάζε πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηλνηφκνο ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε άιιεο
Γξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 41.
Πξφθεηηαη γηα κία Γξάζε «θιεηδί», ε νπνία κε ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο κπνξεί λα επηθέξεη
ζεκαληηθά νθέιε ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη λα ζπκβάιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ
ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ δξάζεσλ.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπηθνχο θνξείο (πξνβνιή ησλ
ηνπηθψλ πξντφλησλ κε ζπκκεηνρή ζε πεξίπηεξα εθζέζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ,
δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γεπζηγλσζίαο γηα ηε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο
επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο, δεκηνπξγία έληππνπ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο,
αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ Ννκνχ
Λαζηζίνπ θ.ιπ).
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 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο ελεξγεηψλ πξνβνιήο – πξνψζεζεο
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Γξάζε L313-5: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
Ζ δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, ζε κία πεξηνρή κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε,
ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο (θαη θαηά πξνέθηαζε δήηεζεο) ζε πεξηνρέο κε
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ νη νπνίεο φκσο κέρξη ηψξα δελ δηαζέηνπλ ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο κηθξήο
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο.
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηε ηνπηθή
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά
πξνηφληα, παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή
πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Οη επελδχζεηο γηα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πινπνηνχληαη
ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ
670/Β/10-4-2009) ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο,
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 600.000 € θαη ε δπλακηθφηεηα έσο 40 θιίλεο.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

1.400.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

700.000

Ίδηα πκκεηνρή:

700.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

51,09%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

16,97%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ δξάζε απνζθνπεί ζηελ:
 Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ.
 Υσξν-ρξνληθή ηζνθαηαλνκή θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο.
 Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
 Δλίζρπζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ππαίζξνπ.
 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ θαη ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ
ηνπο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT, ε πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ
πεξηνξηζκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ελδνρψξα θαη ζε νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο νη λένη θαη νη
γπλαίθεο, ρακειή δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ρσξν-ρξνληθή αληζνθαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο
πξνζθνξάο, έληνλν αληαγσληζκφ απφ λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, κε δηαθνξνπνηεκέλν
ηνπξηζηηθφ πξντφλ ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζην κνληέιν ηνπ παξαζαιάζζηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ,
πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε κε ηελ εγθαηάιεηςε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, θπξίσο απφ
ην λεαληθφ πιεζπζκφ.
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Όπσο επίζεο έδεημε ε αλάιπζε SWOT, ε πεξηνρή παξνπζηάδεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ζχλδεζε ηνπ παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, δηαζέηεη αμηφινγνπο
θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ελψ ν
νηθνγελεηαθφο ραξαθηήξαο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα παξνρή
εμεηδηθεπκέλσλ /δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπηθνχ ραξαθηήξα.
Με βάζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο θαη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε ηάζε ηεο
ηνπξηζηηθήο αγνξάο γηα δηαθνξνπνηεκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, γίλεηαη εκθαλέο φηη ε ελζάξξπλζε ηεο
αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ ελδνρψξα είλαη δξάζε κε βαξχλνπζα ζεκαζία.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ινηπέο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο:
 «ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ»
 «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ
 «Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο
ππαίζξνπ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ»
 «Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία - ζπιινγέο - εθζεηήξηα
ζρεηηθά κε ηελ ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»
 «Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο / δηαθνξνπνίεζε»
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ θαηλνηνκία ηεο παξέκβαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ζα εληζρπζνχλ
νη ζρεηηθέο επελδχζεηο.
Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο νη νπνίεο δελ έρνπλ αλαπηχμεη κέρξη ζηηγκήο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηνπο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ
νηθνλνκία ηνπο θαη λα δψζνπλ εξεζίζκαηα ζηνπο λένπο γηα ηελ παξακνλή ζηελ πεξηνρή.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θπξίσο γηα
ίδξπζε λέσλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο
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Γξάζε L313-6: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
Ζ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο ζπγθεληξψλεηαη
ζηηο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο θαη ηα νηθηζηηθά θέληξα ελψ αληίζεηα ζηηο πεξηνρέο ηεο
ελδνρψξαο ιεηηνπξγνχλ ιίγα κηθξά θαθελεία θαη ηαβέξλεο.
ηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο κίαο θξίζηκεο κάδαο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα
ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε ιεηηνπξγία κνλάδσλ εζηίαζεο θαη
αλαςπρήο είλαη ζεκαληηθή.
Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα επηιέμνπλ ηελ ελδνρψξα αιιά θαη
λα πξνζειθπζηνχλ επηζθέπηεο απφ ηηο παξαζαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο δεμακελέο επηζθεπηψλ, είλαη αλαγθαία ε παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη
αλαςπρήο.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο
θαη αλαςπρήο.
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ρψξνπο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ηε ηνπηθή
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά πξνηφληα
θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε
θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

500.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

250.000

Ίδηα πκκεηνρή:

250.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

18,25%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

6,06%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ Γξάζε απνζθνπεί ζηε:
 Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ θηινμελίαο κε ηνπηθφ παξαδνζηαθφ ρξψκα.
 Γεκηνπξγία κηαο θξίζηκεο κάδαο επηρεηξήζεσλ.
 Αλάδεημε ηεο Κξεηηθήο γαζηξνλνκίαο.
 Πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ.
 Πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο.
 Ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο.
 Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη λέσλ.
 Γηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT, έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο αθνξά ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (βηνινγηθά, ΠΟΠ,
ΠΓΔ, ΟΠΑΠ, βξαβεπζέληα θιπ). Μάιηζηα, ε πεξηνρή παξάγεη ζεκαληηθφ αξηζκφ πξντφλησλ πνπ
ζπλζέηνπλ ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή.
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Σα πιενλεθηήκαηα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επθαηξίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην επξχηεξν
πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο δηάδνζεο ηνπ Κξεηηθνχ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα κε ηελ αχμεζε ησλ απνδξάζεσλ ζηελ
χπαηζξν θαη αλαδήηεζεο ηνπ απζεληηθνχ, αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηε ζθνπηκφηεηα ησλ δξάζεσλ.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ηηο ινηπέο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο:
 «ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ»
 «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ
 «Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο
ππαίζξνπ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ»
 «Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία - ζπιινγέο - εθζεηήξηα
ζρεηηθά κε ηελ ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»
 «Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο / δηαθνξνπνίεζε»
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ θαηλνηνκία ηεο δξάζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη εζηηάδεηαη, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε λέσλ
κνλάδσλ εζηίαζεο, φζν θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ, ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπηθψλ
πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο Κξεηηθήο γαζηξνλνκίαο.
Ζ έκθαζε απηή απνηειεί ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ επηινγή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ
ζα εληζρπζνχλ.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θπξίσο γηα
ίδξπζε λέσλ ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο
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Γξάζε L313-8: Ιδξχζεηο,
επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ
παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ
(ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη
αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο).
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πξνυπνζέηεη
ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ, ηελ επηκήθπλζε ηνπ
ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο.
ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ην θχξην δεηνχκελν είλαη ε ελζσκάησζε ζηε θνηλσληθή δσή,
πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε παξάηαζε ηεο παξακνλήο
ησλ επηζθεπηψλ, ηε δηεχξπλζε ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ απνηεινχλ ηνπο ελ δπλάκεη
επηζθέπηεο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο).
ηε Γξάζε απηή δελ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ εληζρχνληαη απφ ηηο δξάζεηο L313-5 θαη L313-6.
ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

400.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

200.000

Ίδηα πκκεηνρή:

200.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

14,60%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

4,85%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ δξάζε απνζθνπεί ζηα αθφινπζα:
 Γεκηνπξγία κηαο θξίζηκεο κάδαο επηρεηξήζεσλ εμππεξέηεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ.
 Δπηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ.
 Βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο.
 Υσξνρξνληθή δηάρπζε ησλ ηνπξηζηψλ.
 Αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.
 Δκπινπηηζκφο θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.
 Πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.
 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο.
 πγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ.
Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη ζπλαθείο
δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο ην νπνίν ζα αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ζα
πξνζθέξεη βαζηθέο αιιά θαη εμεδεηεκέλεο εκπεηξίεο ζηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο
πεξηνρήο.
Δπίζεο ε παξνρή επθαηξηψλ αλαςπρήο ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ
ζηελ χπαηζξν θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ.
ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ
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 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ηηο παξαθάησ δξάζεηο:
 «ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ»
 «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο»
 «Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο»
 «Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο
ππαίζξνπ»
 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ»
 «Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία-ζπιινγέο-εθζεηήξηα
ζρεηηθά κε ηελ ιανγξαθηθή/αγξνηηθή/πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»
 «Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο / δηαθνξνπνίεζε»
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Παξά ηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
πφινπο ηεο παξαιηαθήο δψλεο, ε πεξηνρή εκθαλίδεη πζηέξεζε ζηε παξνρή ππεξεζηψλ θαη
εμππεξεηήζεσλ ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο κε εηδηθά
ελδηαθέξνληα.
Καηά ζπλέπεηα ε ελίζρπζε ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ ζα ακβιχλεη ην ζρεηηθφ έιιεηκκα ησλ ελ ιφγσ
ππεξεζηψλ θαη ζα ζηεξίμεη ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο ηελ ελδνρψξα.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θπξίσο γηα
αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη πξντφλησλ πεξηήγεζεο ζηελ αγξνηηθή χπαηζξν.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ
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Τπνκέηξν L321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ.
 Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ.
Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο ζην ζχλνιν ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξα πινχζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν γηα ρξφληα ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλζξψπηλε παξνπζία
θαη δξαζηεξηφηεηα γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο επίζεο πινχζηνπ θαη ηδηαίηεξνπ
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (δνκεκέλνπ θαη αχινπ).
Ζ ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ νδήγεζε ζηελ εγθαηάιεηςε ή ζηε πεξηνξηζκέλε αλάδεημε θαη
αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο
ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη έκκεζα ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
ήκεξα δεδνκέλεο αθελφο ηεο πιεζπζκηαθήο ζπξξίθλσζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηνρέο ηεο
ελδνρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο, αιιά θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ κνληέινπ πνπ
αθνινχζεζε ε επξχηεξε πεξηνρή, ε αμηνπνίεζε θαη ε νπζηαζηηθή ζηήξημε θαη ε αλάδεημε
δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαηέρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία ζηε ινγηθή ηεο ηνπηθήο
αλάπηπμεο, ηεο πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ θαη ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ θαηνίθσλ.
Οη ηνπηθνί πνιηηηζηηθνί θαη ινηπνί θνξείο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη κέζα απφ
ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο λα ζπλδξάκνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο.
 ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν
Σν Τπνκέηξν L 321 θαη νη επηκέξνπο δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ ζπλάδνπλ ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ κε ην θεληξηθφ ζηφρν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηε δηαηήξεζε βηψζηκσλ
αγξνηηθψλ θνηλσληψλ.
Παξάιιεια ην Τπνκέηξν πξνσζεί ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε πνιηηηζηηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηελ εκςχρσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ.
πλνιηθφ Κφζηνο:

140.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

105.000

Ίδηα πκκεηνρή:

35.000

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ
δξάζεηο.
ην Yπνκέηξν L321 εληάζζνληαη παξεκβάζεηο δεκηνπξγίαο βαζηθψλ ππεξεζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο, πνπ αθνξνχλ έλα ρσξηφ ή
νκάδα ρσξηψλ θαη ηε ζπλαθή κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή.
ην Yπνκέηξν L321 εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο:
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Γξάζε L321-3: Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη
δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο - ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα
κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ,
ζηνιψλ.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη εθδειψζεηο αλάδεημεο θαη
δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη πνιηηηζηηθνί θνξείο γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή,
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζηνιψλ.
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ζεκαληηθέο θαη επξείαο απήρεζεο εθδειψζεηο θαζψο θαη ζε
εθδειψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ζεκαληηθήο αμίαο ηνπηθά πξνηφληα.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 30.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

140.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

105.000

Ίδηα πκκεηνρή:

35.000

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

100%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

2,55%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
ην πιαίζην ηεο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαδείρζεθε ε
πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη εηδηθφηεξα ε ιαλζάλνπζα δπλακηθή ησλ
πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ / ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζεκαληηθά
πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηαπηφηεηαο.
Παξάιιεια ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ε άξξεθηε ζρέζε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ
κε ηε θξεηηθή γαζηξνλνκία θαη δηαηξνθή.
Ζ αλάγθε αλάπηπμεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηνπ δεζκνχ «πνιηηηζκφο
- θξεηηθή δηαηξνθή», απνηεινχλ κνλαδηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε
ηεο πεξηνρήο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγηα κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ L322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε
ρσξηψλ θαη L323: Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο.
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ έγθεηηαη ζηελ αλάδεημε ηεο
δηαζχλδεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηε ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζρέζεο απηήο.
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 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ (εθδειψζεηο
γεπζηγλσζίαο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θ.ιπ)
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο εθδειψζεσλ
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Τπνκέηξν L322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ.
 Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ.
Σν νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρήο παξέκβαζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ηνπξηζηηθά
παξαιηαθψλ δσλψλ, αληαλαθιά ηα πξνβιεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνγξαθηθήο ζπξξίθλσζεο
θαη ηεο θνηλσληθήο - νηθνλνκηθήο θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ηεο
ρψξαο.
ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο ζηνπο νπνίνπο, παξά ηε κείσζε, ζπγθξαηήζεθε ε θξίζηκε κάδα
πιεζπζκνχ, παξαηεξείηαη έιιεηςε ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, εγθαηάιεηςε
άιισλ δεκφζησλ ππνδνκψλ, έιιεηςε παξεκβάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ηνπηθήο
θπζηνγλσκίαο, θαζψο θαη εγθαηάιεηςε θαη θζνξά ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηνπο πινχηνπ θαη ηνπ
νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο.
ηνπο νηθηζκνχο απηνχο, ε δηακφξθσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ φηαλ ππήξρε, πεξηνξίζηεθε ζε
ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο, θαηά θχξην ιφγν ζηηο θεληξηθέο πιαηείεο ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη ε
ιεηηνπξγηθή θαη ε κνξθνινγηθή ηνπο ζχλδεζε κε ηνλ ππφινηπν νηθηζηηθφ ηζηφ θαη ηε ζπλνιηθή
αλαβάζκηζή ηνπ.
 ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν
ηφρνο ηνπ Τπνκέηξνπ L322 είλαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπηθνχ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε επηιεγκέλνπο νηθηζκνχο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ θαηνίθσλ.
Οη δξάζεηο δελ ζα έρνπλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ζα αθνξνχλ ζπλνιηθέο παξεκβάζεηο
πνπ ζα απνζθνπνχλ ηεθκεξησκέλα ζηε δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο εηθφλαο ησλ νηθηζκψλ, ηε
ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ αγξνηηθή θιεξνλνκηά θαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηελ πξνψζεζε
ηνπ ζηφρνπ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο νπζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο δελ ελζαξξχλεηαη ε δηαζπνξά ησλ
δξάζεσλ ζε πνιινχο νηθηζκνχο, αιιά αληίζεηα επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ζε
ιίγνπο νηθηζκνχο πνπ πιεξνχλ κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε δεκνγξαθηθή ζπξξίθλσζε, ε
ζπγθξάηεζε θξίζηκεο κάδαο πιεζπζκνχ, νη ειιείςεηο ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο, ε εγθαηάιεηςε άιισλ δεκφζησλ ππνδνκψλ, ε έιιεηςε παξεκβάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη
αλάδεημε ηεο ηνπηθήο θπζηνγλσκίαο, ε εγθαηάιεηςε θαη θζνξά ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηνπο πινχηνπ
θαη ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο θ.ιπ.
Πέξαλ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, νη δξάζεηο απηέο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ
ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ζηε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη έκκεζα ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη ηε πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ.
πκβάινπλ δειαδή άκεζα ή έκκεζα ζηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ.
πλνιηθφ Κφζηνο:

500.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

500.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ
δξάζεηο.
ην Τπνκέηξν L322 κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ έξγα γηα ηελ αλαβάζκηζε νηθηζκψλ κε ζηφρν ηελ
πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπηθνχ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αγξνηηθνχ
ρψξνπ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ.
ην Τπνκέηξν L322 εληάζζνληαη νη αθφινπζεο Γξάζεηο:

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ
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Γξάζε L322-1: Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ έξγα βειηίσζεο θαη αλάπιαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο είλαη ε χπαξμε κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο
αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ
αλαβάζκηζεο απηνχ.
Οη παξεκβάζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο.
Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά
δίθηπα (π.ρ. χδξεπζεο, απνρέηεπζεο).
Ζ Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά νηθηζκφ είλαη 1.000.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

300.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

300.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

60%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

7,27%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη αλάγθεο γηα παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο είλαη κεγάιεο θαζψο θξίλνληαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη γηα ηε πξνζέιθπζε
επηζθεπηψλ θαη επελδχζεσλ.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
ΟΣΑ α’ βαζκνχ.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ηηο παξαθάησ Γξάζεηο θαη Τπνκέηξα:
- Τπνκέηξν L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
- Τπνκέηξν L321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ
- Τπνκέηξν L323: Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Σν θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν ηεο Γξάζεο είλαη λα εληαρζεί καδί κε άιιεο παξεκβάζεηο ζε κηα επξχηεξε
ινγηθή ζχλδεζεο ησλ παξεκβάζεσλ κε ηα ηνπηθά πιηθά πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε ηαπηφηεηα ηεο
πεξηνρήο φπσο είλαη π.ρ. ε πέηξα.
Έηζη επηδηψθεηαη νη Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ L322 θαη L323 λα απνηειέζνπλ ηκήκαηα ελφο
επξχηεξνπ δηθηχνπ δηαδξνκψλ.

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ

-49-

 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα έξγα βειηίσζεο θαη
αλάπιαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αξθεηψλ νηθηζκψλ.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο παξεκβάζεσλ

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ
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Γξάζε L322-2: Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ έξγα απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο είλαη ε χπαξμε κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο
αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ
αλαβάζκηζεο απηνχ.
Οη παξεκβάζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο.
Ζ Γξάζε δελ αθνξά κνπζεία.
Ζ Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο θηηξίνπ γηα θνηλσθειή ζθνπφ
είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

200.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

200.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

40%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

4,85%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη αλάγθεο γηα παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο είλαη κεγάιεο θαζψο θξίλνληαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη γηα ηε πξνζέιθπζε
επηζθεπηψλ θαη επελδχζεσλ.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ηηο παξαθάησ Γξάζεηο θαη Τπνκέηξα:
- Τπνκέηξν L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
- Τπνκέηξν L321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ
- Τπνκέηξν L323: Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Σν θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν ηεο Γξάζεο είλαη λα εληαρζεί καδί κε άιιεο παξεκβάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ζε
κηα επξχηεξε ινγηθή ζχλδεζεο ησλ παξεκβάζεσλ κε ηα ηνπηθά πιηθά πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ
ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο φπσο είλαη ε π.ρ. πέηξα.
Έηζη επηδηψθεηαη νη Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ L322 θαη L323 λα απνηειέζνπλ ηκήκαηα ελφο
επξχηεξνπ δηθηχνπ δηαδξνκψλ.

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ
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 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα έξγα απνθαηάζηαζεο
θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο θηηξίσλ

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ

ηφρνο

2
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Τπνκέηξν L323: Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο.
 Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ.
Παξά ηε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ησλ πεξηζζνηέξσλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο, παξαηεξείηαη φηη
νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθάιεζαλ θαηά ην παξειζφλ ή πξνθαινχλ θαη ζήκεξα
πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ζηηο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη ζε
ηνπνζεζίεο πςειήο θπζηθήο αμίαο (απφξξηςε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ππνβάζκηζε απφ
αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ή θπζηθέο θαηαζηξνθέο, έιιεηςε παξεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο θιπ).
ηε πεξηνρή παξέκβαζεο παξαηεξείηαη έιιεηςε θηλεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ θαζψο θαη ησλ επηζθεπηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
Δπηπιένλ, ε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ είρε σο απνηέιεζκα λα
δηαηεξεζνχλ ζηελ χπαηζξν ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηε παξαδνζηαθή
αγξνηηθή δσή (βξχζεο, γεθχξηα, κχινη, ιηνηξίβηα θιπ).
Ο αξρηηεθηνληθφο απηφο πινχηνο ν νπνίνο παξέκεηλε αλεθκεηάιιεπηνο επί δεθαεηίεο θαη θηλδπλεχεη
ζήκεξα απφ ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ, απνηειεί ζνβαξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ πεξηνρψλ
απηψλ πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε πξνβνιή ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο, ε
πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
 ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν
ηφρνο ηνπ Τπνκέηξνπ L323 είλαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, θαζψο
θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ππαίζξνπ.
Με ηηο δξάζεηο απηέο ηθαλνπνηείηαη ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκβνιή ζηελ
επίηεπμε ζηφρσλ φπσο ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ.
πλνιηθφ Κφζηνο:

450.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

450.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ
δξάζεηο.
ην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ L323 πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε
πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, θαζψο θαη παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο
ππαίζξνπ.
ην Τπνκέηξν L323 εληάζζνληαη νη αθφινπζεο Γξάζεηο:
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Γξάζε L323-1: Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ φπσο βειηίσζε ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο
θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο
θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε πεξηνρψλ φπσο βειηίσζε - ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά
έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη
δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο.
Ζ Γξάζε εθαξκφδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ηνπνζεζίεο πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη ζε πεξηνρέο
Natura 2000.
Ζ Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

250.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

250.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

55,56%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

6,06%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη αλάγθεο γηα παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο είλαη κεγάιεο θαζψο θξίλνληαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο,
θαζψο θαη γηα ηε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη επελδχζεσλ.
Σν ελδηαθέξνλ πνπ εθθξάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο
πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ΟΣΑ θαη
ππεξβαίλεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ηηο παξαθάησ Γξάζεηο θαη Τπνκέηξα:
- Τπνκέηξν L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
- Τπνκέηξν L321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ
- Τπνκέηξν L322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Σν θαηλνηνκηθφ θαη παξάιιεια ην ζπλδεηηθφ ζηνηρείν ηεο Γξάζεο ζα είλαη λα ζπλδεζεί, καδί κε
άιιεο παξεκβάζεηο, κε ην λεξφ θαη ηε πέηξα.
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Έηζη ε Γξάζε δελ ζα είλαη κεκνλσκέλε θαη απνζπαζκαηηθή αιιά απνθηά ελφηεηα θαη ζπλέρεηα.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα έξγα πξνζηαζία θαη αλάδεημε
πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο φπσο είλαη: βειηίσζε - ζήκαλζε κνλνπαηηψλ θαη θπζηνιαηξηθψλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ, βειηίσζε πξφζβαζεο θαη αλάδεημε ζπειαίσλ, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο
θ.ιπ.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο παξεκβάζεσλ
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ηφρνο
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Γξάζε L323-2α: Γηαηήξεζε,
απνθαηάζηαζε
θαη
αλαβάζκηζε
πνιηηηζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο βξχζεο, γεθχξηα).
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο βξχζεο, γεθχξηα θ.ιπ).
Γηα ηα έξγα πνπ εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α) λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε απηά.
β) λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο
ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
γ) λα κελ αθνξνχλ αλαθαηαζθεπή απφ ίρλε ή εξείπηα θηηζκάησλ.
Ζ Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

100.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

100.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

22,22%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

2,42%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη αλάγθεο γηα παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο είλαη κεγάιεο θαζψο θξίλνληαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο,
θαζψο θαη γηα ηε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη επελδχζεσλ.
Σν ελδηαθέξνλ πνπ εθθξάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο
πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ΟΣΑ θαη
ππεξβαίλεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ηηο παξαθάησ Γξάζεηο θαη Τπνκέηξα:
- Τπνκέηξν L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
- Τπνκέηξν L321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ
- Τπνκέηξν L322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ

-56-

 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Σν θαηλνηνκηθφ θαη παξάιιεια ην ζπλδεηηθφ ζηνηρείν ηεο Γξάζεο ζα είλαη λα ζπλδεζεί, καδί κε
άιιεο παξεκβάζεηο, κε ην λεξφ θαη ηε πέηξα.
Έηζη ε Γξάζε δελ ζα είλαη κεκνλσκέλε θαη απνζπαζκαηηθή αιιά απνθηά ελφηεηα θαη ζπλέρεηα.
 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα έξγα δηαηήξεζεο,
απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ φπσο
είλαη: πεηξφθηηζηεο αλνηθηέο ή ζνισηέο νκβξνδεμακελέο, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε
θαηαζθεπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή (γεξάληα, πεγάδηα, βξχζεο θ.ιπ), αλνηθηφ
πάξθν - κνπζείν λεξνχ θ.ιπ.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο παξεκβάζεσλ
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ηφρνο

2
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Γξάζε L323-4: Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζείαζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή /
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή.
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο
ζε κνπζεία- ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά.
Ζ Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 300.000 €.
 Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα.
πλνιηθφ Κφζηνο:

100.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

100.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ:

22,22%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ:

2,42%

 θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη αλάγθεο γηα παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο είλαη κεγάιεο θαζψο θξίλνληαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο,
θαζψο θαη γηα ηε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη επελδχζεσλ.
Σν ελδηαθέξνλ πνπ εθθξάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο
πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ΟΣΑ θαη
ππεξβαίλεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο.
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
 Γηθαηνχρνη.
ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ Γξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε ηηο παξαθάησ Γξάζεηο θαη Τπνκέηξα:
- Τπνκέηξν L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
- Τπνκέηξν L321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ
- Τπνκέηξν L322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ
 Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Σν θαηλνηνκηθφ θαη παξάιιεια ην ζπλδεηηθφ ζηνηρείν ηεο Γξάζεο ζα είλαη λα ζπλδεζεί, καδί κε
άιιεο παξεκβάζεηο, κε ην λεξφ θαη ηε πέηξα.
Έηζη ε Γξάζε δελ ζα είλαη κεκνλσκέλε θαη απνζπαζκαηηθή αιιά απνθηά ελφηεηα θαη ζπλέρεηα.
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 Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” δηαδηθαζία.
Οη αλάγθεο γηα παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο είλαη κεγάιεο θαζψο θξίλνληαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο,
θαζψο θαη γηα ηε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη επελδχζεσλ.
Σν ελδηαθέξνλ πνπ εθθξάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο
πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ΟΣΑ θαη
ππεξβαίλεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ).
Καηεγνξία
Γείθηε

Δθξνψλ

Πεξηγξαθή Γείθηε

Αξηζκφο θηηξίσλ
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ηφρνο

2
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ΜΔΣΡΟ 421: ΓΙΑΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

Γεκφζηα
Γαπάλε ζρεδίνπ
αξρηθήο
πξφηαζεο

Γεκφζηα
Γαπάλε ζρεδίνπ
αλακνξθσκέλεο
πξφηαζεο

Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε

80.000

0

Νήζσλ Πεξίπινπο: Γίθηπν Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξηψλ
Νεζησηηθήο Διιάδνο

80.000

90.000

80.000

60.000

Σίηινο ζρεδίνπ
Α. Γηαηνπηθά

Β. Γηαθξαηηθά

Γαζηξνλνκηθέο Πεξηπιαλήζεηο: ν πνιηηηζκφο ησλ γεχζεσλ

Σα ζρέδηα δηαηνπηθψλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ είλαη ελδεηθηηθά θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά
απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ΔΤΓ LEADER ηνπ ΠΑΑ.

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Μέηξνπ 421
πλνιηθφ Κφζηνο:

150.000

Γεκφζηα Γαπάλε:

150.000

Ίδηα πκκεηνρή:

0
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ΜΔΣΡΟ 431: ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ, ΔΜΦΤΥΧΗ

ην Μέηξν 431 εληάζζνληαη ηα παξαθάησ δχν Τπνκέηξα:
Τπνκέηξν 431α: Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΣΓ.
Τπνκέηξν 431β: Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Τπνκέηξν 431α: Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΣΓ.
1. ηειερηαθή δνκή ηεο ΟΣΓ
ηε ζηειερηαθή δνκή ηεο ΟΣΓ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα απαζρνιεζνχλ
έμη (6) άηνκα θαηάιιεισλ εηδηθνηήησλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο
ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζπκβάζεηο έξγνπ, πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
2. Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ 431α

πλνιηθφ Κφζηνο:

783.750

Γεκφζηα Γαπάλε:

783.750

Ίδηα πκκεηνρή:

0

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ 431:

95%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ 41:

19%

Τπνκέηξν 431β: Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε.
1. Δλέξγεηεο θαη εθδειψζεηο πιεξνθφξεζεο θαη πξνβνιήο.
Πεξηερφκελν ησλ ελεξγεηψλ
ηα πιαίζηα ηνπ Τπνκέηξνπ 431β θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
πξνβιέπεηαη ε δηνξγάλσζε, ελδεηθηηθά, ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ θαη εθδειψζεσλ πιεξνθφξεζεο
θαη πξνβνιήο κε ζηφρν ηελ επξεία ελεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε - εκςχρσζε ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ θαη ηε πξνβνιή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ:
 Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ επξείαο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ
θνξέσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα θαηά ηε πξνθήξπμε ηνπ
(ζηξαηεγηθή, ζηφρνη, πεξηερφκελν θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξννπηηθέο
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, αλακελφκελα απνηειέζκαηα, δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θ.ιπ).
 ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαηά ηε πξνθήξπμε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
(αθίζα, ελεκεξσηηθφο νδεγφο, θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θιπ).
 Γεκνζηεχζεηο ζε εθεκεξίδεο θαηά ηε πξνθήξπμε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
 Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε κέζα ελεκέξσζεο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ξαδηφθσλα,
ηειενξάζεηο, δηαδίθηπν).
 ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα.
 Παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηε πξνβνιή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (κπινθ, θάθεινο,
ηζάληα, ζηπιφ θ.ιπ).
 Γηνξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο (εκεξίδεο, ζπλέδξηα, θ.ιπ) γηα ηε παξνπζίαζε /
πξνβνιή ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο
θαη γηα ζέκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ είλαη ζπλαθή κε ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ην
πεξηερφκελν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
 Παξαγσγή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
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θνπηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
Ζ πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαη εθδειψζεσλ πιεξνθφξεζεο θαη πξνβνιήο θαηά ηε πξνεηνηκαζία θαη
ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί αλαπφζπαζηε δηαδηθαζία θαη ζεκαληηθφ
θξηηήξην γηα ηελ επηηπρή εμέιημε ηνπ.
Δηδηθφηεξα, ζηφρνη ελεξγεηψλ θαη εθδειψζεσλ πιεξνθφξεζεο θαη πξνβνιήο είλαη :
 Ζ πιεξνθφξεζε θαη ε δηάρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηνπο ζηφρνπο, ηε ζηξαηεγηθή
θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ηνπηθφ πξφγξακκα, ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο
θαη ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ εληζρχνληαη, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ηα
επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα απηνχ.
 Ζ θαηαγξαθή ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο.
 Ζ ελεξγνπνίεζε θαη εκπινθή ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ αθελφο γηα ηελ νξζή επηινγή
ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αθεηέξνπ, γηα ηε θαηαγξαθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παξεκβάζεσλ
δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Ζ δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζε φινπο ρσξίο δηάθξηζε.
 Ζ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο θαη ζπλαληίιεςεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα
ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο ζε φια ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Ζ εμαζθάιηζε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηεο δηαθάλεηαο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ.
 Ζ παξνπζίαζε θαη ν απνινγηζκφο ηεο πνξείαο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε αλάδεημε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ.
 Ζ δηεμνδηθή πιεξνθφξεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (θχζε πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε θάζε ππνκέηξν θαη
δξάζε, ηξφπνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ, δηαδηθαζία
θαη κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο, θξηηήξηα επηινγήο κε ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηα ηνπο, ππνρξεψζεηο
επελδπηψλ ζε πεξίπησζε έληαμεο ζην ηνπηθφ πξφγξακκα θιπ).
 Ζ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ θαη ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο σο πξνο ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο.
 Ζ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θπξίσο ζε λένπο θαη ζε γπλαίθεο γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ.
 Ζ πιεξνθφξεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ην ξφιν ηεο Δ.Δ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΟΣΓ ζε
ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Αλακελφκελα απνηειέζκαηα
Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ εθδειψζεσλ θαη ελεξγεηψλ
είλαη:
 Ζ επξεία κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ελεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε εκςχρσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ψζηε λα
δηαζθαιηζηνχλ νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο θαζψο θαη ε κέγηζηε δπλαηή εθδήισζε
ελδηαθέξνληνο απφ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έληαμεο επελδχζεσλ
ζην ηνπηθφ πξφγξακκα.
 Ζ επξεία πξνβνιή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ηεο ζπκβνιήο
ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
 Ζ δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
 Ζ δηαζθάιηζε εμεχξεζεο ηδησηηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Χθεινχκελνη
Οη σθεινχκελνη ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ζα είλαη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ θνξέσλ ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
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2. Δλέξγεηεο επηκφξθσζεο ζηειερψλ ηεο ΟΣΓ.
Πξνβιέπεηαη ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο ΟΣΓ θαη ησλ κειψλ ηεο ΔΓΠ LEADER ζε εηδηθά
ζέκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο, ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ,
δηνίθεζεο έξγσλ θ.ιπ.
3. Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ 431β

πλνιηθφ Κφζηνο:

41.250

Γεκφζηα Γαπάλε:

41.250

Ίδηα πκκεηνρή:

0

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ 431:

5%

Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ 41:

1%
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Κεθάιαην 4: Υξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο
ΠΙΝΑΚΑ 1:
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΜΔΣΡΟ - ΤΠΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΗ
ΜΔΣΡΑ ΤΠΟΜΔΣΡΑ
ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ

Μέηξν
41
Τπνκέηξν
L123
Γξάζε
L123α
Τπνκέηξν
L311

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΣΡΟΤ - ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ ΓΡΑΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

ΓΗΜΟΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
ΤΜ/ΥΗ

ΔΘΝΙΚΗ
ΤΜ/ΥΗ

ΙΓΙΑ
ΤΜ/ΥΗ

ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο

7.040.000

4.125.000

3.300.000

825.000

2.915.000

Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ
θαη δαζνθνκηθψλ πξνηφλησλ

1.000.000

500.000

400.000

100.000

500.000

Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ
πξνηφλησλ

1.000.000

500.000

400.000

100.000

500.000

Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε
γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

1.400.000

700.000

560.000

140.000

700.000

Γξάζε
L311-1

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο.

400.000

200.000

160.000

40.000

200.000

Γξάζε
L311-2

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.

200.000

100.000

80.000

20.000

100.000

Γξάζε
L311-3

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ.

400.000

200.000

160.000

40.000

200.000

Γξάζε
L311-5

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο
ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ.

200.000

100.000

80.000

20.000

100.000

Γξάζε
L311-7

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε.

200.000

100.000

80.000

20.000

100.000

1.000.000

500.000

400.000

100.000

500.000

Τπνκέηξν
L312

ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη
αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ

Γξάζε
L312-1

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ
κνλάδσλ.

500.000

250.000

200.000

50.000

250.000

Γξάζε
L312-3

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ
παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά
ηελ α΄ κεηαπνίεζε.

400.000

200.000

160.000

40.000

200.000

Γξάζε
L312-5

Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή
ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ
φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο.

100.000

50.000

40.000

10.000

50.000

2.550.000

1.370.000

1.096.000

274.000

1.180.000

Τπνκέηξν
L313

Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Γξάζε
L313-2

ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ.

150.000

150.000

120.000

30.000

0

Γξάζε
L313-4

Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ
πεξηνρψλ.

100.000

70.000

56.000

14.000

30.000

Γξάζε
L313-5

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο.

1.400.000

700.000

560.000

140.000

700.000

Γξάζε
L313-6

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.

500.000

250.000

200.000

50.000

250.000
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ΜΔΣΡΑ ΤΠΟΜΔΣΡΑ
ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΣΡΟΤ - ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ ΓΡΑΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

Γξάζε
L313-8

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ
ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ,
ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη
γεπζηγλσζίαο).

400.000

200.000

160.000

40.000

200.000

Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ
νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ
πιεζπζκφ

140.000

105.000

84.000

21.000

35.000

Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ
θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη
δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο
- ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα
κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ,
ζηνιψλ.

140.000

105.000

84.000

21.000

35.000

Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ

500.000

500.000

400.000

100.000

0

Γξάζε
L322-1

Βειηίσζε θαη αλάπιαζε
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.

300.000

300.000

240.000

60.000

0

Γξάζε
L322-2

Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή
ρξήζε.

200.000

200.000

160.000

40.000

0

Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο
αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο

450.000

450.000

360.000

90.000

0

Γξάζε
L323-1

Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε πεξηνρψλ φπσο
βειηίσζε - ζήκαλζε κνλνπαηηψλ,
θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα
κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ
ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο.

250.000

250.000

200.000

50.000

0

Γξάζε
L323-2α

Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο
ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο
βξχζεο, γεθχξηα).

100.000

100.000

80.000

20.000

0

Γξάζε
L323-4

Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα
γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή /
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.

100.000

100.000

80.000

20.000

0

Μέηξν
421

Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή
ζπλεξγαζία

150.000

150.000

120.000

30.000

0

Τπνκέηξν
L321

Γξάζε
L321-3

Τπνκέηξν
L322

Τπνκέηξν
L323

ΓΗΜΟΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
ΤΜ/ΥΗ

ΔΘΝΙΚΗ
ΤΜ/ΥΗ

ΙΓΙΑ
ΤΜ/ΥΗ

Τπνκέηξν
421α

Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία

90.000

90.000

72.000

18.000

0

Τπνκέηξν
421β

Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία

60.000

60.000

48.000

12.000

0

Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απφθηεζε
δεμηνηήησλ, εκςχρσζε

825.000

825.000

660.000

165.000

0

Τπνκέηξν
431α

Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΣΓ

783.750

783.750

627.000

156.750

0

Τπνκέηξν
431β

Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε

41.250

41.250

33.000

8.250

0

8.015.000

5.100.000

4.080.000

1.020.000

2.915.000

Μέηξν
431

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
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ΠΙΝΑΚΑ 2:
ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΜΔΣΡΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ

Μέηξα - Τπνκέηξα

Γεκφζηα
Γαπάλε
αξρηθήο
πξφηαζεο

% επί ηεο
ζπλνιηθήο
Γεκφζηαο
Γαπάλεο ηεο
αξρηθήο
πξφηαζεο

Γεκφζηα
Γαπάλε
αλακνξθσκέλεο
πξφηαζεο

% επί ηεο
ζπλνιηθήο
Γεκφζηαο
Γαπάλεο ηεο
αλακνξθσκέλεο
πξφηαζεο

%
Μεηαβνιήο
Γεκφζηαο
Γαπάλεο

ΜΔΣΡΟ 41

9.800.000

81,67%

4.125.000

80,88%

-0,78%

Τπνκέηξν L123

1.500.000

12,50%

500.000

9,80%

-2,70%

Τπνκέηξν L311

1.675.000

13,96%

700.000

13,73%

-0,23%

Τπνκέηξν L312

1.275.000

10,63%

500.000

9,80%

-0,82%

Τπνκέηξν L313

2.940.000

24,50%

1.370.000

26,86%

2,36%

Τπνκέηξν L321

500.000

4,17%

105.000

2,06%

-2,11%

Τπνκέηξν L322

910.000

7,58%

500.000

9,80%

2,22%

Τπνκέηξν L323

1.000.000

8,33%

450.000

8,82%

0,49%

ΜΔΣΡΟ 421

240.000

2,00%

150.000

2,94%

0,94%

Τπνκέηξν 421α

160.000

1,33%

90.000

1,76%

0,43%

Τπνκέηξν 421α

80.000

0,67%

60.000

1,18%

0,51%

ΜΔΣΡΟ 431

1.960.000

16,33%

825.000

16,18%

-0,16%

Τπνκέηξν 431α

1.862.000

15,52%

783.750

15,37%

-0,15%

Τπνκέηξν 431α

98.000

0,82%

41.250

0,81%

-0,01%

12.000.000

100,00%

5.100.000

100,00%

0,00%

ΤΝΟΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑ 3:
ΔΣΗΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔΣΡΟΤ 431α
χλνιν
Γεκφζηα
Γαπάλεο
Μέηξνπ 43α

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

783.750,00

70.000

140.000

140.000

140.000

140.000

90.000

63.750

100%

8,9%

17,9%

17,9%

17,9%

17,9%

11,5%

8,1%
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ΠΙΝΑΚΑ 4:
ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΧΝ ΔΚΡΟΧΝ ΑΝΑ ΜΔΣΡΟ, ΤΠΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΗ

Γεκφζηα
Γαπάλε
αλακνξθσ
-κέλεο
πξφηαζεο

%
κεηαβνιήο
Γεκφζηαο
Γαπάλεο
Γξάζεο

Αξηζκφο
παξεκβάζεσλ
(δείθηεο
εθξνψλ)
αξρηθήο
πξφηαζεο

Αξηζκφο
παξεκβάζεσλ
(δείθηεο
εθξνψλ)
αλακνξθσκέλεο
πξφηαζεο

%
κεηαβνιήο
δείθηε
εθξνψλ
Γξάζεο

Τπνκέηξν

Γξάζε

Γεκφζηα
Γαπάλε
αξρηθήο
πξφηαζεο

L123

L123α

1.500.000

500.000

-66,67%

12

5

-58,33%

1.500.000

500.000

-66,67%

12

5

-58,33%

χλνιν Τπνκέηξνπ
L123
L311

L311-1

400.000

200.000

-50,00%

2

1

-50,00%

L311

L311-2

300.000

100.000

-66,67%

2

1

-50,00%

L311

L311-3

500.000

200.000

-60,00%

3

1

-66,67%

L311

L311-5

225.000

100.000

-55,56%

2

2

0,00%

L311

L311-6

50.000

0

-100,00%

1

0

-100,00%

L311

L311-7

200.000

100.000

-50,00%

2

2

0,00%

1.675.000

700.000

-58,21%

12

7

-41,67%

χλνιν Τπνκέηξνπ
L311
L312

L312-1

500.000

250.000

-50,00%

5

3

-40,00%

L312

L312-2

100.000

0

-100,00%

2

0

-100,00%

L312

L312-3

500.000

200.000

-60,00%

5

3

-40,00%

L312

L312-5

175.000

50.000

-71,43%

4

2

-50,00%

1.275.000

500.000

-60,78%

16

8

-50,00%

χλνιν Τπνκέηξνπ
L312
L313

L313-1

300.000

0

-100,00%

3

0

-100,00%

L313

L313-2

150.000

150.000

0,00%

3

3

0,00%

L313

L313-3

50.000

0

-100,00%

1

0

-100,00%

L313

L313-4

100.000

70.000

-30,00%

2

3

50,00%

L313

L313-5

1.200.000

700.000

-41,67%

5

3

-40,00%

L313

L313-6

740.000

250.000

-66,22%

8

3

-62,50%

L313

L313-7

100.000

0

-100,00%

2

0

-100,00%

L313

L313-8

300.000

200.000

-33,33%

3

2

-33,33%

2.940.000

1.370.000

-53,40%

27

14

-48,15%

χλνιν Τπνκέηξνπ
L313
L321

L321-2

100.000

0

-100,00%

7

4

-42,86%

L321

L321-3

400.000

105.000

-73,75%

7

4

-42,86%

χλνιν Τπνκέηξνπ
L321

500.000

105.000

-79,00%

14

8

-42,86%

L322

L322-1

700.000

300.000

-57,14%

4

3

-25,00%

L322

L322-2

210.000

200.000

-4,76%

2

2

0,00%

910.000

500.000

-45,05%

6

5

-16,67%

χλνιν Τπνκέηξνπ
L322
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Γεκφζηα
Γαπάλε
αλακνξθσ
-κέλεο
πξφηαζεο

%
κεηαβνιήο
Γεκφζηαο
Γαπάλεο
Γξάζεο

Αξηζκφο
παξεκβάζεσλ
(δείθηεο
εθξνψλ)
αξρηθήο
πξφηαζεο

Αξηζκφο
παξεκβάζεσλ
(δείθηεο
εθξνψλ)
αλακνξθσκέλεο
πξφηαζεο

%
κεηαβνιήο
δείθηε
εθξνψλ
Γξάζεο

Τπνκέηξν

Γξάζε

Γεκφζηα
Γαπάλε
αξρηθήο
πξφηαζεο

L323

L323-1

400.000

250.000

-37,50%

2

2

0,00%

L323

L323-2α

300.000

100.000

-66,67%

1

2

100,00%

L323

L323-3

100.000

0

-100,00%

1

0

-100,00%

L323

L323-4

200.000

100.000

-50,00%

1

2

100,00%

χλνιν Τπνκέηξνπ
L323

1.000.000

450.000

-55,00%

5

6

20,00%

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 41

9.800.000

4.125.000

-57,91%

92

53

-42,39%

421α

80.000

0

-100,00%

1

0

-100,00%

421α

80.000

90.000

12,50%

1

1

0,00%

160.000

90.000

-43,75%

2

1

-50,00%

421β

80.000

60.000

-25,00%

1

1

0,00%

χλνιν Τπνκέηξνπ
421β

80.000

60.000

-25,00%

1

1

0,00%

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 421

240.000

150.000

-37,50%

3

2

-33,33%

431α

1.862.000

783.750

-57,91%

431β

98.000

41.250

-57,91%

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 431

1.960.000

825.000

-57,91%

0

0

ΤΝΟΛΟ

12.000.000

5.100.000

-57,50%

95

55

χλνιν Τπνκέηξνπ
421α

ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ

-42,11%
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