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Η ΕΛικΩΝΑΣ _ πΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ενημερþνει το επενδυτικü κοινü üτι

δημοσιεýττlκε η πρüσκληση για την υποβολÞ προτÜσεων για την εΖηλογÞ

Στρατηγικþν ΤοπικÞò ΑνÜπτυξηò με πρωτοβουλßα τοπικþν κοινοτÞτων απü το

Υπουργεßο ΑγροτικÞò ΑνÜπτυξηò & Τροφßμων.

Στο πλαßσιο τηò πρüσκλησηò θα ετηλεγοýν μÝχ,ρι 50 ομÜδεò ΤοπκÞò ΔρÜσηò _

ΕνδιÜμεσοι Φορεßò, που θα υλοποιÞσουν το νÝο πρüγραμμα LEADER για την

προγραμματικÞ περßοδ ο 2023 -202º .

To.LEADER θα αποτελÝσει για μια ακüμη φορÜ Ýνα βασικü εργαλεßο ανÜπτυξηò των

αγροτικþν περιοχþν ωò ξεχωριστÞ παρÝμβαση του Στρατηγικοý Σχεδßου τηò ΚοινÞò

ΑγροτικÞò ΠολιτικÞò τουλÜχιστον στο 5Υο των πüρων του Ευρωπαßκοý Ταμεßου

ΑγροτικÞò ΑνÜπτυξηò (ΕΓΤΑΑ).

ΔεδομÝνηò τηò διαφοροποßησηò των αναγκþν των αγροτικþν περιοχþν αλλÜ και των

απρüβλεmων γεγονüτων και φαινομÝνων, üπωò η πανδημßα covid-l9, οι ττρκαγιÝò

και οι επιπτþσειò τηò κλιματικÞò αλλαγÞò, ιδιαßτερη Ýμφαση θα δοθεß στην ανÜπτυξη

συνεργατικþν δρÜσεων. και πρωτοβουλιþν με κοινωνικÞ και "περιβαλλοντικÞ

διÜσταση.

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ _ ΠΑΡΝΑΣΣοΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στο επüμενο χτονικü διÜστημα θα

υλοποιÞσει ημερßδεò διαβοýλευσηò - ενημερþσειò με το επενδυτικü κοινü και τουò

φορεßò τηò περιοχÞò (ιδιωτικοýò - δημüσιουò - περιβαλλοντικοýò - κοινωνικοýò) Ýτσι

þστε να διαμορφωθεß η στρατηγικÞ ΤοΖτικÞò ΑνÜπτυξηò για τº]ν περιοχÞ εφαρμογÞò

του προγρÜμματοò, η οποßα θα αποτελεßται απü τουò ΔÞμουò:

ο ΛιβαδειÜò (εκτüò Δ.Δ Δαýλειαò και αστικοý ιστοý πüληò ΛιβαδειÜò)

' Ορχομενοý

. ΑλιÜρτου - ΘεσπιÝων

ο ΘÞβαò (εκτüò αστικοý ιστοý τηò πüληò τηò ΘÞβαò)

ο ΤανÜγραζ
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Στιò ημερßδεò θα μποροýν να κατατεθοýτ, επlχειρηματικÝ,ò ιδÝεò απü τουò υποψÞφιουò

επενδυτÝò, οι οποßεò θα ληφθοýν υπ' üψιν στον σχεδιασμü τηò στρατηγικÞò για την

περιοχÞ εφαρμογÞò που θα κατατεθεß στο Υπουργεßο ΑγροτικÞò ΑνÜπτυξηò &

Τροφßμων προò Ýγκρισι1.

Επß πλÝον, το Ýντυπο τηò επιχειρηματικÞò ιδÝαò, Ýχει αναρτηθεß στην ιστοσελßδα τηò

εταιρεßαò, üπου ο ενδιαφερüμενοò μπορεß να το συμπληρþσει και να το υποβÜλλει

στα γραφεßα τηò εταιρεßαò.

Με επüμενο Δελτßο Τýπου θα δημοσιευθοýν οι ημερομηνßεò διεξαγωγÞò των

ενημερþσεων προò το επενδυτικü κοινü και τουò αρμüδιουò φορεßò.
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