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τόχοι και τρατθγικι Σοπικοφ Προγράμματοσ
Στθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ζγινε αναλυτικι παράκεςθ των βαςικϊν ςτοιχείων
τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ, ϊςτε να διαμορφωκεί μια ςυνολικι εικόνα για τθν κατάςταςθ που
επικρατεί εκεί. Ραράλλθλα, ςτθ βάςθ τθσ διαχρονικισ ςφγκριςθσ των ςτοιχείων αυτϊν, κατά κανόνα
για τθν δεκαετία 2001 – 2011, για τθν οποία υπάρχουν και τα περιςςότερα επίςθμα ςτατιςτικά
δεδομζνα, περιγράφθκαν οι τάςεισ που επικρατοφν ϊςτε θ εικόνα που διαμορφϊνεται να αποκτά
δυναμικι και να αναδεικνφει τισ τάςεισ εξζλιξθσ και τισ τρζχουςεσ προκλιςεισ ςτθν περιοχι.
Στθ βάςθ τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ και του προςδιοριςμοφ των πλεονεκτθμάτων, των
αδυναμιϊν, των ευκαιριϊν και των απειλϊν για τθν περιοχι (SWOT ανάλυςθ), των διαδικαςιϊν
επικοινωνίασ με τουσ τοπικοφσ φορείσ και τισ διάφορεσ τοπικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ
(διαβοφλευςθ), αλλά και του πλαιςίου που διαμορφϊνουν οι προγραμματιηόμενεσ ευρφτερεσ
παρεμβάςεισ ςτθν περιοχι (ΡΕΡ, ΕΣΡΑ - ΣΕΣ, ΡΑΑ, Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ RIS 3,
Ρεριφερειακό Χωροταξικό Ρλαίςιο κλπ.) διατυπϊνεται ςτθ ςυνζχεια θ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για
τθν περιοχι ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CLLD / ΤΑΡΤΟΚ LEADER.
Θ περιοχι, όπωσ παρουςιάςκθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, παρουςιάηει αρκετζσ ιδιομορφίεσ
και ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Το ςθμαντικότερο απ’ αυτά είναι ο οικονομικόσ τθσ «δυιςμόσ», όπου
ςθμαντικό μζροσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (και ςτουσ τρεισ τομείσ τθσ οικονομίασ) είναι
εξωγενζσ, ενϊ παράλλθλα ςυνυπάρχει με μια δραςτθριότθτα ενδογενι και εςωςτρεφι, που
προζρχεται από τισ παραδοςιακζσ αςχολίεσ των κατοίκων και αποςκοπεί ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν
του τοπικοφ πλθκυςμοφ και τθσ τοπικισ αγοράσ. Στθν πρϊτθ ομάδα δραςτθριοτιτων (τθν εξωγενι)
ανικει ςίγουρα το μεγάλο κομμάτι τθσ μεταποίθςθσ τθσ περιοχισ, κακϊσ οι επιχειριςεισ που
ανικουν ςτθν ομάδα αυτι ζχουν εγκαταςτακεί εκεί κυρίωσ για λόγουσ που δεν αφοροφν ςτθν
περιοχι (αντικίνθτρα εγκατάςταςθσ ςτθν Αττικι, κίνθτρα εγκατάςταςθσ εκτόσ Αττικισ, εγγφτθτα
περιοχισ ςτθν Αττικι κλπ.). Ωςτόςο και ο γεωργικόσ τομζασ τθσ περιοχισ -ζνασ τομζασ που
χαρακτθρίηει τθν περιοχι, κυρίωσ λόγω του αρδευτικοφ ζργου τθσ Κωπαΐδασ- ανικει ςτθ
ςυγκεκριμζνθ ομάδα δραςτθριοτιτων, κακϊσ τόςο θ κλίμακα παραγωγισ όςο και τα παραγόμενα
προϊόντα λίγο ζχουν να κάνουν με τισ ανάγκεσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και απευκφνονται κυρίωσ
ςτθν εξωτερικι αγορά (εκνικι και διεκνι).
Στθν ίδια λογικι, όμωσ, και θ τουριςτικι δραςτθριότθτα, θ οποία ςε μεγάλο βακμό ςυγκεντρϊνεται
γφρω από το χιονοδρομικό κζντρο του Ραρναςςοφ και τον οικιςμό τθσ Αράχοβασ. Σίγουρα θ αγορά
τθν οποία καλφπτει ο ςυγκεκριμζνοσ τουριςτικόσ πόλοσ δεν είναι θ τοπικι ηιτθςθ, αλλά κυρίωσ θ
ηιτθςθ των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, και όχι μόνο.
Από τθν άλλθ, παράλλθλα με τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζρκθκαν, υπάρχει μια ολόκλθρθ
οικονομία θ οποία κινείται και λειτουργεί ςτθ βάςθ των τοπικϊν παραγωγικϊν αναγκϊν και
προτφπων. Είναι οι μικρζσ καλλιζργειεσ, θ κτθνοτροφία, θ μικρι παραγωγι αγροδιατροφικϊν
προϊόντων. Επίςθσ και οι βιοτεχνίεσ και οι μικρζσ μεταποιθτικζσ μονάδεσ, το εμπόριο και οι
υπθρεςίεσ, όπωσ και ςε ςθμαντικό βακμό και οι καταςκευζσ, ςτο βακμό που αυτζσ δεν
υπερκαλφπτονταν από επιχειριςεισ του Λεκανοπεδίου (π.χ. εξοχικι κατοικία ςτον Ραρναςςό,
ξενοδοχειακά καταλφματα κλπ.).
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Οι δφο αυτζσ οικονομικζσ ςφαίρεσ όςο κατόρκωναν να τοποκετοφν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ
τουσ, ςυνυπιρχαν και ςυλλειτουργοφςαν για χρόνια, χωρίσ να δθμιουργοφνται ιδιαίτερα
προβλιματα. Στθ λογικι αυτι δεν υπιρχε ανάγκθ διερεφνθςθσ νζων οικονομικϊν πόρων, κακϊσ τα
ειςοδιματα που προζκυπταν από τισ τρζχουςεσ δραςτθριότθτεσ διαμόρφωναν ζνα ικανοποιθτικό
επίπεδο διαβίωςθσ. Λίγεσ ζτςι οι παρεμβάςεισ για ανάδειξθ τθσ ιςτορίασ τθσ περιοχισ,
περιοριςμζνθ αξιοποίθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, όχι ιδιαίτερθ δυναμικι ςτθ μεταποίθςθ και
προϊκθςθ των τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων.
Τα προβλιματα, ωςτόςο, εμφανίςτθκαν με τθν αλλαγι τθσ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ, τον
ςταδιακό περιοριςμό των γεωργικϊν επιδοτιςεων και τθν ανάγκθ αλλαγισ του παραγωγικοφ
μοντζλου ςτισ πεδινζσ περιοχζσ, κακϊσ ςθμαντικό μζροσ των καλλιεργειϊν δεν ιταν ανταγωνιςτικό
ςτθ διεκνι αγορά. Θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ τθσ αλλαγισ μζςα από τθ δθμιουργία νζων
παραγωγικϊν

προςεγγίςεων

(νζεσ

καλλιζργειεσ,

αποδοτικότερα

ςυςτιματα

οργάνωςθσ

εκμεταλλεφςεων, νζεσ αγορζσ κλπ.) δθμιοφργθςε προβλιματα, που ςε κάποιο βακμό οδιγθςαν ςε
ζξοδο αγροτϊν από τον τομζα, και εν μζρει, και ςε εγκατάλειψθ και των περιοχϊν τουσ.
Από τθν άλλθ, θ οικονομικι κρίςθ από το 2009 και μετά είχε ςυνζπειεσ ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ
οικονομίασ. Θ μεταποίθςθ ζχαςε ζνα ποςοςτό τθσ παραγόμενθσ αξίασ, αλλά και ο τουριςμόσ,
δεδομζνου ότι αφοροφςε ςε προϊόν υψθλϊν καταναλωτικϊν προδιαγραφϊν, κατζγραψαν
ςθμαντικι κάμψθ, τθν οποία ςτθν πορεία κατόρκωςαν ςε κάποιο βακμό να τθν ανακτιςουν, όχι
όμωσ ςτα προ κρίςθσ επίπεδα.
Αυτό το οποίο ζγινε εμφανζσ από τισ παραπάνω εξελίξεισ, δεδομζνου ότι οι ςυνζπειεσ τουσ γίνονται
ζντονα αιςκθτζσ από τον τοπικό πλθκυςμό (πλθκυςμιακι ςυρρίκνωςθ, γιρανςθ, εγκατάλειψθ,
ανεργία, μακροχρόνια ανεργία κλπ.), είναι ότι θ περιοχι ζχει ανάγκθ από μια περιςςότερο ενδογενι
ανάπτυξθ, που κα ςτθρίηεται ςτουσ τοπικοφσ πόρουσ, κα αξιοποιεί τα τοπικά πλεονεκτιματα και κα
παρζχει ςτον πλθκυςμό τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ των εξελίξεων, τόςο ςε περιόδουσ οικονομικισ
δυςπραγίασ όςο και ςε περιόδουσ ζντονθσ δραςτθριότθτασ. Στθ λογικι ζτςι αυτι θ δθμιουργία ενόσ
αναπτυξιακοφ προτφπου ςτθριγμζνου ςτουσ πόρουσ και τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ,
που κα προωκεί λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ εςωτερικισ μόχλευςθσ και ανάπτυξθσ, κα αξιοποιεί τισ
τοπικζσ δυνατότθτεσ και τισ ευκαιρίεσ του περιβάλλοντοσ τθσ κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι ϊςτε να
αντιμετωπιςκοφν τα ςθμερινά διαρκρωτικά προβλιματα, αλλά και να δθμιουργθκοφν οι
προχποκζςεισ γενικότερθσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ.
Ζτςι, ζχοντασ πει τα παραπάνω, ζχοντασ παρουςιάςει το προφίλ, περιγράψει το ευρφτερο
αναπτυξιακό περιβάλλον τθσ περιοχισ και προςδιορίςει δυνατότθτεσ, αδυναμίεσ, ευκαιρίεσ και
απειλζσ, επιλζγονται οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ περιοχισ με τθ μορφι των Κεματικϊν
Κατευκφνςεων ωσ εξισ:

Κεντρικι Θεματικι Κατεφκυνςθ (ΚΘΚ):
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Σοπικισ Οικονομίασ ςτθ βάςθ τθσ ανάδειξθσ των τοπικϊν
προϊόντων και των τοπικϊν πόρων τθσ περιοχισ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ κζςθσ τθσ ςτθν αγορά.
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Ραράλλθλα ωσ ςυμπλθρωματικζσ προτεραιότθτεσ με τθ μορφι των δευτερευουςϊν κεματικϊν
κατευκφνςεων (ΔΚΚ) επιλζγονται οι παρακάτω:
 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και

 Διαςφνδεςθτομζων και οικονομικϊν παραγόντων.

Θεματικζσ Κατευκφνςεισ και Ειδικοί τόχοι του Σοπικοφ Προγράμματοσ
Στο προθγοφμενο κεφάλαιο προςεγγίςτθκαν τα πλεονεκτιματα και οι αναπτυξιακζσ προκλιςεισ τθσ
Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ, περιγράφθκε θ προβλθματικι τθσ περιοχισ και αναδείχκθκαν οι
αναπτυξιακζσ κατευκφνςεισ που κα πρζπει να χαραχκοφν ςτα πλαίςια του Μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014
– 2020 («Στιριξθ για Τοπικι Ανάπτυξθ Μζςω του LEADER (Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία
Τοπικϊν Κοινοτιτων») .
Ρροζκυψε, ζτςι, ςτθ βάςθ των ιςχυρϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ, του πλαιςίου που διαμορφϊνουν οι
γενικότερεσ αναπτυξιακζσ επιλογζσ τθσ Ρεριφζρειασ και τθσ χϊρασ, κακϊσ και ςφμφωνα με τα
αποτελζςματα των διαβουλεφςεων με τον τοπικό πλθκυςμό και τουσ φορείσ του, θ ανάγκθ
διαφοροποίθςθσ και ενδυνάμωςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ με τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ
ταυτότθτασ και τθ ςυςπείρωςθ τθσ τοπικισ δραςτθριότθτασ (επιχειρθματικισ και δθμόςιασ) γφρω
από τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ. Θ αξιοποίθςθ των τοπικϊν ανεκμετάλλευτων
πόρων (παραγωγικϊν, πολιτιςτικϊν, περιβαλλοντικϊν) αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα ςτθν
κατεφκυνςθ αυτι, όπωσ και θ ενίςχυςθ τθσ τοπικισ δράςθσ μζςα από τθ διαςφάλιςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν επιχειριςεων, τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν, τθν προϊκθςθ τθσ
ςυνεργαςίασ, τθν επίτευξθ ςυνεργιϊν ςτθ λογικι πάντα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ αφξθςθσ
τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ.
Στθ βάςθ, ζτςι, αυτι τοποκετικθκε θ Κεντρικι Κεματικι Κατεφκυνςθ του τοπικοφ προγράμματοσ,
ενϊ ςτα πλαίςια μιασ ςειράσ Δευτερευουςϊν Κεματικϊν Κατευκφνςεων εξειδικεφεται θ ςτρατθγικι
του προγράμματοσ ςε επιμζρουσ άξονεσ μζςα από τουσ οποίουσ αντιμετωπίηονται τα ηωτικά
προβλιματα με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ.

Ειδικοί τόχοι
Οι Ειδικοί Στόχοι ανά Κεματικι Κατεφκυνςθ:

Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Σοπικισ Οικονομίασ
 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του αγροδιατροφικοφ τομζα, προϊκθςθ
παραγωγισ νζων προϊόντων ςε άμεςθ ςφνδεςθ με τουσ πόρουσ και τθν παραγωγικι βάςθ τθσ
περιοχισ
 Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων με καινοτόμεσ ιδζεσ
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 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του τουριςτικοφ τομζα με τθν ανάπτυξθ
υπθρεςιϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ, τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν
 Ανάδειξθ και Ρροβολι τθσ μοναδικότθτασ τθσ Γεωργικισ Κλθρονομιάσ, τθσ Φφςθσκαι του
Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ τθσ περιοχισ
 Αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν για τθν αποτελεςματικότερθ προβολι τθσ περιοχισ και
του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ
 Ενίςχυςθ τθσ Καινοτομίασ και των Καινοτόμων Ραρεμβάςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ τοπικισ
οικονομίασ
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
 Βελτίωςθ των βαςικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςτισ οικιςτικζσ περιοχζσ και αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ
 Αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων
 Βελτίωςθ τθσ αειφόρου διαχείριςθσ τθσ περιοχισ
Διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων
 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων και επιχειριςεων του αγροδιατροφικοφ τομζα για
τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ του
 Στιριξθ τθσ αγροδιατροφικισ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτθν περιοχι
 Ρροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε επιχειριςεισ του τουριςτικοφ τομζα για τθ διεφρυνςθ
του αντικειμζνου τουσ, τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν, τθν ανάδειξθ τθσ περιοχισ και τθ
βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ
 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων και επιχειριςεων για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ

Στισ επόμενεσ παραγράφουσ θ εξειδίκευςθ τθσ Κεντρικισ και των Δευτερευουςϊν Κεματικϊν
Κατευκφνςεων ςε επιμζρουσ δράςεισ που κα μποροφςαν να τισ υποςτθρίξουν.

τθν Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Σοπικισ Οικονομίασ, ςυντελοφν οι παρακάτω δράςεισ:
 Ενίςχυςθσ τθσ μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων ςτθ βάςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ τοπικισ
ποιοτικισ πρϊτθσ φλθσ για τθν ανάπτυξθ ποιοτικϊν προϊόντων (δράςεισ: 19.2.2.1, 19.2.2.2,
19.2.3.1, 19.2.3.2)
 Βελτίωςθσ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των αγροτϊν ςε κζματα εμπορίασ αγροτικϊν
προϊόντων - ανάπτυξθσ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν – νζων τεχνολογιϊν για τθν
προϊκθςθ των προϊόντων (δράςθ 19.2.1.1)
 Βελτίωςθσ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των κατόχων και των εργαηομζνων των πολφ
μικρϊν και μικρομεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ) ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ
προϊόντων διατροφισ ςε κζματα ποιότθτασ, αφξθςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των
παραγόμενων προϊόντων, κζματα δικτφωςθσ, εμπορίασ, χριςθσ e-υπθρεςιϊν κλπ (δράςθ
19.2.1.2)
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 Ρροϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων ςε επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν μετά τθν
1θ μεταποίθςθ του τομζα των τροφίμων, ςε βιοτεχνικζσ μονάδεσ, με καινοτόμεσ ιδζεσ, με
νζεσ τεχνολογίεσ οργάνωςθσ, πωλιςεων (δράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.4)
 Δθμιουργίασ οικοτεχνιϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ μεταποίθςθσ μικρισ κλίμακασ μεν αλλά
μεγαλφτερθσ προςτικζμενθσ αξίασ γεωργικϊν προϊόντων (δράςθ 19.2.2.6)
 Βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εκμεταλλεφςεων με ζργα βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ
ςε αυτζσ (δράςθ 19.2.5.1)
 Ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ τομζα τθσ
περιοχισ και ςφνδεςισ του με εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ (δράςεισ 19.2.2.3, 19.2.3.3)
 Ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ υποδομισ ςτθν περιοχι, ανάδειξθσ των αξιοκζατϊν τθσ με τθν
δθμιουργία διαδρομϊν (πεηοπορικϊν, ποδθλατικϊν), με τθν προβολι τθσ περιοχισ με
ςφγχρονα ψθφιακά μζςα, με αναπλάςεισ χϊρων των οικιςμϊν κλπ (δράςθ 19.2.4.3).
 Ανάδειξθσ αγροκτθμάτων τθσ περιοχισ με διδακτικζσ φάρμεσ μζςω τθσ διαςφνδεςθσ
Διμων, αγροτικϊν επιχειριςεων, εκπαιδευτικϊν φορζων κλπ (δράςθ 19.2.7.5)

τθν Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ,ςυντελοφν
οι παρακάτω δράςεισ:
 Βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, βελτίωςθσ τθσ οδοποιίασ εντόσ
οικιςμοφ, βελτίωςθσ των δθμόςιων κτιρίων με παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
(δράςθ 19.2.4.1)
 Ρροϊκθςθσ τθσ μετεγκατάςταςθσ κτιρίων γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων (δράςθ 19.2.4.6) για
τθν βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ των οικιςμϊν
 Βελτίωςθσ των βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, όπωσ των παιδικϊν
ςτακμϊν, των αγροτικϊν ιατρείων, των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων
(δράςεισ 19.2.4.2, 19.2.3.5)
 Αναβάκμιςθσ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων
και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ενίςχυςθσ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων (δράςεισ
19.2.4.5, 19.2.4.4)
 Αξιοποίθςθσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και ανάδειξθσ τθσ
αναγκαιότθτασ για κοινωνικι ςυνοχι (δράςθ 19.3.3)

τθν Διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντωνςυντελοφν οι παρακάτω δράςεισ:
 Βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν επιχειριςεων του αγροτοδιατροφικοφ
τομζα μζςω τθσ διαςφνδεςθσ ερευνθτικϊν φορζων και τοπικϊν επιχειριςεων για τθν
ανάπτυξθ νζων προϊόντων, τθν αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν (δράςθ 19.2.7.2)
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 Στιριξθσ τθσ προϊκθςθσ ςτθν αγορά των τοπικϊν προϊόντων μζςω τθσ διαςφνδεςθσ μεταξφ
φορζων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για τθν δθμιουργία και ανάπτυξθ τοπικισ αγοράσ
παραγωγϊν αγροτικϊν προϊόντων ((δράςθ 19.2.7.7)
 Διαφοροποίθςθσ και βελτίωςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ μζςω τθσ
διαςφνδεςθσΔιμων,

αγροτουριςτικϊν

επιχειριςεων,

Ορειβατικϊν

Συλλόγων,

Επιμελθτθρίων, φορζων τουριςμοφ, τουριςτικϊν πρακτορείων, πολιτιςτικϊν φορζων,
Συλλόγων, κλπ (δράςθ 19.2.7.3)
 Ανάδειξθσ τθσ διαχρονικισ κεατρικισ παράδοςθσ τθσ περιοχισ,

που κα αυξιςει τθν

ελκυςτικότθτα και επιςκεψιμότθτά τθσ μζςω τθσ διαςφνδεςθσ τθσ περιοχισ με άλλεσ
περιοχζσ (δράςθ 19.3.1)
 Ανάδειξθσ και προβολισ των χαρακτθριςτικϊν του Κορινκιακοφ Κόλπου που κα επίςθσ
αυξιςει τθν ελκυςτικότθτα και επιςκεψιμότθτά τθσ περιοχισ, μζςω τθσ διαςφνδεςθσ τθσ
περιοχισ με τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του Κορινκιακοφ Κόλπου (δράςθ 19.3.2)
 Ανάδειξθσ και προβολισ

των

αναπτυξιακϊν πόρων τθσ περιοχισ (τουριςμόσ, τοπικά

προϊόντα, πολιτιςμόσ, γαςτρονομία κ.λ.π.) με τθν ειςαγωγι νζων ςφγχρονων διαδικαςιϊν,
μζςων και τεχνολογιϊν μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τθσ περιοχισ με άλλεσ ΟΤΔ τθσ Ελλάδασ και
του εξωτερικοφ ((δράςθ 19.3.4)

Επίςθσ, ςε όλεσ τισ Δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ δίνεται ζμφαςθ ςτθν Ενίςχυςθ τθσ
Καινοτομίασ και των Καινοτόμων Παρεμβάςεων με τθν:


Ραραγωγι νζων προϊόντων διατροφισ ςε άμεςθ ςφνδεςθ με τουσ πόρουσ τθσ περιοχισ και
με τθν προϊκθςθ νζων τεχνολογιϊν



Δθμιουργία οικοτεχνιϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ μεταποίθςθσ μικρισ κλίμακασ μεν αλλά
μεγαλφτερθσ προςτικζμενθσ αξίασ γεωργικϊν προϊόντων



Ανάδειξθ των αγροκτθμάτων τθσ περιοχισ με τισ διδακτικζσ φάρμεσ



Ανάπτυξθ ανταγωνιςτικισ αγροδιατροφικισ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτθν περιοχι



Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων ςε επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν μετά τθν
1θ μεταποίθςθ του τομζα των τροφίμων, ςε βιοτεχνικζσ μονάδεσ, με καινοτόμεσ ιδζεσ, με
νζεσ τεχνολογίεσ οργάνωςθσ, πωλιςεων



Ραραγωγι νζων υπθρεςιϊν τουριςμοφ ςε άμεςθ ςφνδεςθ με τουσ πόρουσ τθσ περιοχισ



Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον τουριςμό ςε ςφνδεςθ με τουσ τοπικοφσ πόρουσ,
τισ ιπιεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι



Ρροϊκθςθ προβολι τθσ περιοχισ με νζα μζςα ψθφιακισ τεχνολογίασ



Ανάδειξθ του πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ, των αρχαίων κεάτρων κλπ
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Δράςεισ / Τπο-δράςεισ Σοπικοφ Προγράμματοσ

19.2 τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (CLLD/LEADER)
19.2.1 Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ
19.2.1.1 Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ ςτο γεωργικό και ςτο δαςικό τομζα
Σίτλοσ Δράςθσ

Μεταφορά Γνϊςεων & Ενθμζρωςθσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.1

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ ςτο γεωργικό και ςτο δαςικό τομζα

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.1.1

Νομικι βάςθ

Άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Άρκρο 6 και ςθμείο 8.2.ε.1 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Λ, του
υπ’ αρικ. 808/2014 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι: θ βελτίωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των αγροτϊν ςε κζματα εμπορίασ
αγροτικϊν προϊόντων - ανάπτυξθσ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν – νζων τεχνολογιϊν για τθν
προϊκθςθ των προϊόντων.
Ενδεικτικά κζματα κατάρτιςθσ: κζματα δικτφωςθσ, εμπορίασ (από κοινοφ εμπορία χωρίσ μεςάηοντεσ –
βραχεία αλυςίδα εφοδιαςμοφ), κζματα πλθροφορικισ- χριςθσ e-υπθρεςιϊν
Κα δοκεί προτεραιότθτα ςτουσ νζουσ τθσ περιοχισ αφενόσ γιατί είναι πιο ευζλικτοι και δεκτικοί ςτθ
χριςθ νζων τεχνολογιϊν, ςτθν ειςαγωγι καινοτομίασ και αφετζρου για να παραμείνουν ςτθν περιοχι.
Οι δράςεισ κατάρτιςθσ – απόκτθςθσ δεξιοτιτων, κα περιλαμβάνουν και τεχνικζσ που αναπτφςςουν τθν
ενεργθτικι ςυμμετοχι των καταρτιηόμενων, όπωσ ςυηθτιςεισ ςε μικρζσ ομάδεσ (εργαςτιρια – ομάδεσ
ςυηιτθςθσ), πρακτικζσ εργαςίεσ, εξατομικευμζνθ κακοδιγθςθ κλπ.
Οι φορείσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κα πρζπει να διακζτουν εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςχετικϊν
δράςεων, κα πρζπει να διακζτουν τισ κατάλλθλεσ ικανότθτεσ όςον αφορά τα προςόντα του προςωπικοφ
τουσ. Κα πρζπει να υποβάλλουν ςχετικι πρόταςθ που κα περιλαμβάνει τθ δομι και ςφνκεςθ του
οργανωτικοφ τουσ ςχιματοσ, τθν εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα τθσ κατάρτιςθσ που διακζτουν, τθν
περιγραφι και ανάλυςθ του ζργου που κα εκτελζςουν, του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που προτείνουν.

Ωφελοφμενοι προγράμματοσ κατάρτιςθσ: Κάτοχοι αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων και εργαηόμενοι ςε
αυτζσ
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ
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υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

25.000,00

0,42%

0,35%

Δθμόςια Δαπάνθ

25.000,00

0,63%

0,50%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ

Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Ράροχοι κατάρτιςθσ ι άλλθσ δράςθσ μεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
Κριτιρια
Ανάλυςθ
Βαρφτθτα
Μοριοδότθςθ

1

2

3

4

5

Διακεςιμότθτα
υλικοτεχνικισ υποδομισ

Διακεςιμότθτα
εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

χετικι εμπειρία
παρόχου ςτθν
επαγγελματικι
κατάρτιςθ
Ωφελοφμενοι
προγράμματοσ
κατάρτιςθσ
ΤΝΟΛΟ

Διακζτει πιςτοποιθμζνεσ
δομζσ μεταφοράσ
γνϊςθσ από ΕΟΡΡΕΡ
Διακζτει πρόςβαςθ ςε
πιςτοποιθμζνεσ δομζσ
Κανζνα από τα
παραπάνω
Ναι
Πχι
Σαφινεια του
περιεχομζνου τθσ
πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά
πλθρότθτα ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ναι

20%

100
50
0

20%

100
0

20%

100

50

0
20%

Πχι
Ναι

Σιμι βάςθ

100
0

20%

Πχι

100
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με τθν δράςθ19.2.7.7: Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία
μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ βραχζων αλυςίδων και
τοπικϊν αγορϊν και τθ δράςθ 19.2.7.8 Κοινζσ προςεγγίςεισ ςε ότι αφορά τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ
των υδάτωνόπου προβλζπεται θ ανάπτυξθ εργαλείων αποτελεςματικισ διαχείριςθσ άρδευςθσ για τισ
αγροτικζσ καλλιζργειεσ και με τθ δράςθ αυτι ενιςχφονται επίςθσ οι γνϊςεισ των αγροτϊν.
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υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ υπάρχει με τθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν οποία, ο εκςυγχρονιςμόσ
των γεωργικϊν κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων και τθσ ςχετικισ μεταποίθςθσ και θ ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικισ τουσ κζςθσ απαιτεί τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ
αλυςίδασ παραγωγισ. Επίςθσ με τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα Διμων τθσ περιοχισ για το 2014-2020,
όπωσ του Διμου Λιβαδειάσ για τθ δθμιουργία κζντρου εκπαίδευςθσ αγροτϊν, του Διμου Αλιάρτου για τθ
δθμιουργία Κερμοκοιτίδασ νζων αγροτικϊν επιχειριςεων ςτο Αγρόκτθμα του Γεωπονικοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτθν Κωπαΐδα.

19.2.1.2 Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ αγροτικϊν περιοχϊν
Σίτλοσ Δράςθσ

Μεταφορά Γνϊςεων & Ενθμζρωςθσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.1

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ αγροτικϊν περιοχϊν

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.1.2

Νομικι βάςθ

Άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Άρκρο 6 και ςθμείο 8.2.ε.1 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Λ, του
υπ’ αρικ. 808/2014 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι: θ βελτίωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των κατόχων και των
εργαηομζνων των πολφ μικρϊν και μικρομεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ) ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ
και εμπορίασ προϊόντων διατροφισ.
Ενδεικτικά κζματα κατάρτιςθσ: κζματα ποιότθτασ, αφξθςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των
παραγόμενων προϊόντων, κζματα δικτφωςθσ, εμπορίασ, χριςθσ e-υπθρεςιϊν, μεταποίθςθσ ίδιασ
παραγωγισ (γάλα, κρζασ), ςτισ οικοτεχνίεσ κλπ.
Στθν κατάρτιςθ των κατόχων και των εργαηομζνων των ΜΜΕ αγροτικϊν προϊόντων, κα δοκεί
προτεραιότθτα ςτουσ νζουσ τθσ περιοχισ αφενόσ γιατί είναι πιο ευζλικτοι και δεκτικοί ςτθ χριςθ
νζων τεχνολογιϊν, ςτθν ειςαγωγι καινοτομίασ και αφετζρου για να παραμείνουν ςτθν περιοχι.
Οι δράςεισ κατάρτιςθσ – απόκτθςθσ δεξιοτιτων, κα περιλαμβάνουν και τεχνικζσ που αναπτφςςουν
τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των καταρτιηόμενων, όπωσ ςυηθτιςεισ ςε μικρζσ ομάδεσ (εργαςτιρια –
ομάδεσ ςυηιτθςθσ), πρακτικζσ εργαςίεσ, εξατομικευμζνθ κακοδιγθςθ κλπ.
προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
Οι φορείσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κα πρζπει να διακζτουν εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςχετικϊν
δράςεων, κα πρζπει να διακζτουν τισ κατάλλθλεσ ικανότθτεσ όςον αφορά τα προςόντα του
προςωπικοφ τουσ. Κα πρζπει να υποβάλλουν ςχετικι πρόταςθ που κα περιλαμβάνει τθ δομι και
ςφνκεςθ του οργανωτικοφ τουσ ςχιματοσ, τθν εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα τθσ κατάρτιςθσ που
διακζτουν, τθν περιγραφι και ανάλυςθ του ζργου που κα εκτελζςουν, του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που
προτείνουν.
Ωφελοφμενοι προγράμματοσ κατάρτιςθσ: Κάτοχοι και εργαηόμενοι πολφ μικρϊν, μικρϊν και
μικρομεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ) ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ προϊόντων διατροφισ
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθτθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-

Ποςοςτό (%) ςε
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μζτρου

επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

20.000,00

0,33%

0,28%

Δθμόςια Δαπάνθ

20.000,00

0,50%

0,40%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ

Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Ράροχοι κατάρτιςθσ ι άλλθσ δράςθσ μεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
Κριτιρια
Ανάλυςθ
Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ

1

2

3

4

5

Διακεςιμότθτα
υλικοτεχνικισ υποδομισ

Διακεςιμότθτα
εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

χετικι εμπειρία
παρόχου ςτθν
επαγγελματικι
κατάρτιςθ
Ωφελοφμενοι
προγράμματοσ
κατάρτιςθσ
ΤΝΟΛΟ

Διακζτει πιςτοποιθμζνεσ
δομζσ μεταφοράσ
γνϊςθσ από ΕΟΡΡΕΡ
Διακζτει πρόςβαςθ ςε
πιςτοποιθμζνεσ δομζσ
Κανζνα από τα
παραπάνω
Ναι
Πχι
Σαφινεια του
περιεχομζνου τθσ
πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά
πλθρότθτα ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ναι

20%

100
50
0

20%

100
0

20%

100

50

0
20%

100

20%

100

Πχι
Ναι

Σιμι βάςθσ

0

Πχι

0
100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων του
γεωργικοφ τομζα δθλ. τισ: 19.2.2.1: Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
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τοπικισ ςτρατθγικισ, 19.2.2.2: Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ κακϊσ και με τισ αντίςτοιχεσ οριηόντιεσ 19.2.3.1 & 19.2.3.2.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ υπάρχει με τθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν οποία, ο εκςυγχρονιςμόσ
τθσ μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικισ τουσ κζςθσ απαιτεί τθν
ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ αλυςίδασ παραγωγισ. Επίςθσ με τα
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα Διμων τθσ περιοχισ για το 2014-2020, όπωσ του Διμου Αλιάρτου για τθ
δθμιουργία Κερμοκοιτίδασ νζων αγροτικϊν επιχειριςεων ςτο Αγρόκτθμα του Γεωπονικοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτθν Κωπαΐδα.

19.2.2
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ,
περιοχζσ ι δικαιοφχουσ
19.2.2.1 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ
Σίτλοσ Δράςθσ

Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
Περιοχισ Εφαρμογισ ςε Εξειδικευμζνουσ Σομείσ, Περιοχζσ ι Δικαιοφχουσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.2

Σίτλοσ υποδράςθσ

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υποδράςθσ

19.2.2.1

Νομικι βάςθ

Άρκρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Λ, του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ(ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Ο μεταποιθτικόσ τομζασ των αγροτικϊν προϊόντων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ αν και είναι
ςθμαντικόσ, ωςτόςο υςτερεί καταρχιν ςτθνανάδειξθ των παραδοςιακϊν προϊόντων τθσ περιοχισ
κακϊσ καιςε τεχνολογικό επίπεδο, ςε επίπεδο καινοτομίασ, νζων προϊόντων. Επιπλζον, υπάρχουν
πολλά περικϊρια αξιοποίθςθσ τθσ τοπικισ ποιοτικισ πρϊτθσ φλθσ για τθν ανάπτυξθ ποιοτικϊν
προϊόντων. Σφμφωνα με τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ δεν
γίνεται κακόλου τυποποίθςθ ελαιολάδου, οφτε τυποποίθςθ αρωματικϊν φυτϊν ι μελιοφ παρόλο που
υπάρχει θ ςχετικι παραγωγι τζτοιων προϊόντων. Επίςθσ υπάρχουν πολλά περικϊρια ανάπτυξθσ ςτθ
μεταποίθςθ τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων ςτον τομζα επεξεργαςίασ του κρζατοσ, των πουλερικϊν,
ςτον τομζα των αλλαντικϊν, των τυροκομικϊν – γαλακτοκομικϊν προϊόντων, ςτον τομζα του οίνου,
των οπωροκθπευτικϊν, των αρωματικϊν φυτϊν κλπ.Επιπλζον, θ περιοχι παρζμβαςθσ χαρακτθρίηεται
και από ιδιαίτερα ποιοτικά ςτοιχεία όςον αφορά τθν γεωργικι παραγωγι, δεδομζνου ότι υπάρχουν
πολλζσ βιολογικζσ καλλιζργειεσ (π.χ. ςε ελιζσ, αμπζλια, ςε κθπευτικά προϊόντα κλπ).
Στόχοσ λοιπόν τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν γεωργικϊν
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προϊόντωνμε τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα μεταποίθςισ τουσ. Με τθν παροφςα
δράςθ προβλζπεται θ ίδρυςθ,ο εκςυγχρονιςμόσ, θ επζκταςθ, θ μετεγκατάςταςθ μονάδων
μεταποίθςθσ και εμπορίασ ςτουσ παρακάτω ςυγκεκριμζνουσ τομείσ που αφοροφν τοπικά προϊόντα
ςτα οποία εςτιάηει θ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ:
 κρζασ αιγοπροβάτων, χοιρινϊν, μοςχαριϊν, παραγωγι αιγοπρόβειων, χοιρινϊν, μοςχαρίςιων
κρεατοςκευαςμάτων, αλλαντικϊν
 επεξεργαςία αιγοπρόβειου γάλακτοσ, παραγωγι προϊόντων αιγοπρόβειου γάλακτοσ, φζτα,
φορμαζλα, οψιμοτφρι, αιγοπρόβεια και γίδινα τυριά, πρόβειο γιαοφρτι
 μζλι από τουσ μελιςςοκόμουσ του Ελικϊνα και του Ραρναςςοφ
 οίνοσ με ςυνδυαςμό ποικιλιϊν (και ποικιλιϊν τθσ Βοιωτικισ Γισ)
 φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά τθσ Βοιωτικισ Γισ
 ξφδι από τοπικό οίνο
Ζμφαςθ - προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν αξιοποίθςθ προϊόντων βιολογικισ καλλιζργειασ ι
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ περιοχι παρζμβαςθσ χαρακτθρίηεται και
από ιδιαίτερα ποιοτικά ςτοιχεία όςον αφορά τθν γεωργικι παραγωγι, δεδομζνου ότι υπάρχουν
πολλζσ βιολογικζσ καλλιζργειεσ (π.χ. ςε ελιζσ, αμπζλια, ςε κθπευτικά προϊόντα κλπ).
Επίςθσ ζμφαςθ κα δοκεί ςε καινοτόμεσ μεκόδουσ, ςτθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία, ςτθ ςυςκευαςία, ςτθν οργανωτικι διαδικαςία.
Οι μονάδεσ που κα ενιςχυκοφν κα μποροφςαν να ενταχκοφν ςε ςχετικζσ δράςεισ Συνεργαςίασ που
προβλζπονται ςε άλλα ςθμεία του παρόντοσ π.χ. για τθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ βραχζων
αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν (δράςθ 19.2.7.7), για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν,
διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα των τροφίμων (δράςθ 19.2.7.2).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

657.692,31

10,96%

9,29%

Δθμόςια Δαπάνθ

427.500,00

10,77%

8,47%

Ιδιωτικι
υμμετοχι

230.192,31

11,33%

11,33%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και γεωργοί ι
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
Κριτιρια
Ανάλυςθ
Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Σιμι βάςθσ
1

Παραγωγι προϊόντων
ποιότθτασ βάςει προτφπου
(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ)

2

Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν

Ραραγωγι ςε ποςοςτό
>30%
Ραραγωγι ςε ποςοςτό <30%
και >10%

5%

60
30

Ραραγωγι ςε ποςοςτό <10%
Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό

100

5%
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παραγόμενων με μεκόδουσ
βάςει προτφπων, Πρϊτθ
φλθ ςε ποςοςτό >30%

3

4

5

6

7

8

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων
τεχνολογιϊν (μονάδεσ
μεταποίθςθσ και
βιοτεχνικζσ μονάδεσ)

Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν

Είδοσ επιχείρθςθσ
(ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ
τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ)

Αφξθςθ κζςεων
απαςχόλθςθσ

>30%
10%< πρϊτθ φλθ ςε
ποςοςτό <30%
Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό
<10%
Το προϊόν χαρακτθρίηεται
ωσ καινοτόμο
Θ παραγωγικι διαδικαςία
ςτο ςφνολό τθσ
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι
προθγμζνθ, ι αφορά ςε
χριςθ ςυςτθμάτων
αυτοματιςμοφ-ελζγχουκαταγραφισ δεδομζνων
ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία
Θ ςυςκευαςία και θ
παρουςίαςθ των προϊόντων
είναι νζα ι προθγμζνθ ι
γίνεται ειςαγωγι μιασ
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ
διαδικαςίασ παραγωγισ για
τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ,
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με
τον όγκο παραγωγισ τθσ,
τθν ποιότθτα των προϊόντων
ι το κόςτοσ παραγωγισ τθσ
Ροςοςτό επί του ςυνόλου
τθσ ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ
που ο φορζασ ζχει
εξαςφαλίςει από ιδία
παραγωγι
Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ
Μικρζσ επιχειριςεισ
Μεςαίεσ/μεγάλεσ
επιχειριςεισ
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
άνω των δφο (2) νζων
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε
(Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε
(Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν
προβλζπεται δθμιουργία
κζςεων εργαςίασ

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν

60
30
10%

100

75

50

10%
10%

100
50
0

10%

100

60

30

0

10%

10%

100
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9

10

11

φςταςθ Φορζα

Επαγγελματικι εμπειρία
(Προθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
πρόταςθσ)

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

ΤΝΟΛΟ

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο
κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
που απαιτείται

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ βακμολογείται με
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5
ζτθ)
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

60

30

10%

100
0

10%
10%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Συνζργεια υπάρχει με τθ δράςθ 19.2.2.2 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ, τισ οριηόντιεσ δράςεισ 19.2.3.1 & 19.2.3.2 για τθν ανάπτυξθ
γεωργικϊν προϊόντων που όλεσ μαηί ενιςχφουν τθν επιχειρθματικότθτα και τθν επίςθσ ςυμβάλλουν
ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων αγροτικϊν προϊόντων, ςτθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ
αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. Συνζργεια υπάρχει επίςθσ με τθ δράςθ τθν ςχετικι με τθν
Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ αγροτικϊν περιοχϊν (19.2.1.2), τθ δράςθ 19.2.7.2
Συνεργαςία για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα
των τροφίμων.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ υπάρχει με τθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, θ οποία και είναι κακοριςτικι για λοιπζσ
αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ΡΕΡ ι άλλων
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Σφμφωνα με τθν ςτρατθγικι αυτι, αναδυόμενεσ μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ για τθν περιοχι τθσ Βοιωτίασ που ςχετίηονται με τθν πρωτογενι παραγωγι είναι οι:
ποτοποιία και ιδιαίτερα θ οινοποιία, παραγωγι και τυποποίθςθ λαδιοφ, τυροκομία και παραςκευι
γαλακτοκομικϊν προϊόντων, παραςκευι προϊόντων από μζλι, παραγωγι προϊόντων από αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά, ςυςκευαςία, τυποποίθςθ, μεταποίθςθ οπωροκθπευτικϊν, ςφαγι,
επεξεργαςία και μεταποίθςθ κρζατοσ. Στο παραπάνω πλαίςιο, ςυμπλθρωματικζσ είναι οι επενδυτικζσ
προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 1α1 - Αναβάκμιςθ και επζκταςθ δθμοςίων ερευνθτικϊν
δομϊν για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε
περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ, και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ.
Συμπλθρωματικι είναι και θ δράςθ 3.3.1 Ρροϊκθςθ δθμιουργία ςφαγείων του μζτρου 3.3.
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οικονομικζσ υποδομζσ και δίκτυα του Ε.Ρ. Διμου Λεβαδζων.

19.2.2.2 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ
Σίτλοσ Δράςθσ

Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ
τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ ςε Εξειδικευμζνουσ Σομείσ, Περιοχζσ ι
Δικαιοφχουσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.2

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.2.2

Νομικι βάςθ

Άρκρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Λ, του
εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ(ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ και τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ μεταποίθςθσ
των τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων. Με τθν παροφςα δράςθ προβλζπεται θ ίδρυςθ,
οεκςυγχρονιςμόσ, θ επζκταςθ, θ μετεγκατάςταςθ μονάδων μεταποίθςθσ και εμπορίασ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικά προϊόντα. Ρεριλαμβάνεται θ παραγωγι βάμβακοσ και οι
δραςτθριότθτεσ εκκοκκιςμοφ. Ρρόκειται για τουσ παρακάτω τομείσ που αποτελοφν τομείσιδιαίτερα
ςθμαντικοφσ για τθν περιοχι που βαςίηονται ςτα τοπικά τθσ προϊόντα:




επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ) με πρϊτθ φλθ από τουσ
μελιςςοκόμουσ του Ελικϊνα και του Ραρναςςοφ
μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων με πρϊτθ φλθ από τα αρωματικά - φαρμακευτικά
προϊόντα τθσ Βοιωτικισ Γισ
μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από τοπικοφσ οίνουσ

Ζμφαςθ - προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν αξιοποίθςθ προϊόντων βιολογικισ καλλιζργειασ,
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ κλπ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθκαι Ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

338.461,54

5,64%

4,78%

Δθμόςια Δαπάνθ

220.000,00

5,54%

4,36%

Ιδιωτικι υμμετοχι

118.461,54

5,83%

5,83%

Περιοχι Εφαρμογισ
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Πλθ θ περιοχι παρζμβαςθσ.
Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και γεωργοί ι
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

Κριτιρια

Ανάλυςθ

Ραραγωγι ςε ποςοςτό <10%

1

2

3

4

5

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων
τεχνολογιϊν (μονάδεσ
μεταποίθςθσ και
βιοτεχνικζσ μονάδεσ)

Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν

Είδοσ επιχείρθςθσ
(ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ
τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ)

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

Το προϊόν χαρακτθρίηεται
ωσ καινοτόμο
Θ παραγωγικι διαδικαςία
ςτο ςφνολό τθσ
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι
προθγμζνθ, ι αφορά ςε
χριςθ ςυςτθμάτων
αυτοματιςμοφ-ελζγχουκαταγραφισ δεδομζνων
ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία
Θ ςυςκευαςία και θ
παρουςίαςθ των προϊόντων
είναι νζα ι προθγμζνθ ι
γίνεται ειςαγωγι μιασ
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ
διαδικαςίασ παραγωγισ για
τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ,
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με
τον όγκο παραγωγισ τθσ,
τθν ποιότθτα των προϊόντων
ι το κόςτοσ παραγωγισ τθσ
Ροςοςτό επί του ςυνόλου
τθσ ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ
που ο φορζασ ζχει
εξαςφαλίςει από ιδία
παραγωγι
Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ

Βαρφτθτα

30

15%

100

75

50

15%
15%

Υποβολι αιτιςεων ςτισ

100
50

Μεςαίεσ/μεγάλεσ
επιχειριςεισ

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν

Σιμι βάςθσ

5%

Μικρζσ επιχειριςεισ

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

Μοριοδότθςθ

0

15%

10%

100

60
30
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6

7

8

αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο
κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
που απαιτείται

φςταςθ Φορζα

Επαγγελματικι εμπειρία
(Προθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
πρόταςθσ)

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ βακμολογείται με
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5
ζτθ)
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

ΤΝΟΛΟ

10%

100
0

10%
10%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Συνζργεια υπάρχει με τθ δράςθ 19.2.2.1 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ, τισ οριηόντιεσ δράςεισ 19.2.3.1 & 19.2.3.2 για τθν ανάπτυξθ
γεωργικϊν προϊόντων που όλεσ μαηί ενιςχφουν τθν επιχειρθματικότθτα και τθν επίςθσ ςυμβάλλουν
ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων αγροτικϊν προϊόντων.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συνζργεια - ςυμπλθρωματικότθτα υπάρχει με τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ
Ελλάδασ 2014-2020: 1α1 - Αναβάκμιςθ και επζκταςθ δθμοςίων ερευνθτικϊν δομϊν για τθν ζξυπνθ
εξειδίκευςθ, 3c - Στιριξθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ επζκταςθσ προθγμζνων ικανοτιτων για τθν
ανάπτυξθ προϊόντων καιΥπθρεςιϊν, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε
περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ,και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ. Ωσ προσ
τον τομζα του βαμβακιοφ, ςυμπλθρωματικότθτα υπάρχει με τθν δράςθ 3.1 του ΡΑΑ 2014-2020 για τθ
ςτιριξθ για νζεσ ςυμμετοχζσ ςε ςυςτιματα ποιότθτασ και ειδικά των ομάδων παραγωγϊν βαμβακιοφ
ϊςτε να ςυμμετάςχουν ςε ςυςτιματα ποιότθτασ για βαμβάκι με ςιμανςθ ECOLABEL ςφμφωνα με τον
Καν. No 66/2010. Θ δράςθ αυτι κα επιδράςει πολφ κετικά ςτθν ποιότθτα βαμβακιοφ των
εκκοκκιςτθρίων.

19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Σίτλοσ Δράςθσ

Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ
τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ ςε Εξειδικευμζνουσ Σομείσ, Περιοχζσ ι
Δικαιοφχουσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.2
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Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.2.3

Νομικι βάςθ

Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ
τομζα ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ. Πρόκειται για
ορεινζσπεριοχζσ (εκτόσ τθσ περιοχισ τθσ Αράχωβασ), για παράλιεσ περιοχζσ που ζχουν ανάγκθ
ανάπτυξθσ τουριςτικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν. Επίςθσ πρόκειται και για κάποιεσ άλλεσ περιοχζσ
που ζχουν μεν τουριςτικοφσ πόρουσ αλλά δεν διακζτουν τουριςτικι υποδομι όπωσ είναι ο
Ορχομενόσ, θ Χαιρϊνεια κλπκακϊσ και για κάποιεσ περιοχζσ που βρίςκονται επί κεντρικϊν οδικϊν
αξόνων και κα μποροφςαν να αναπτυχκοφν τουριςτικά εφόςον διζκεταν τουριςτικι υποδομι (Οι
περιοχζσ αυτζσ παρουςιάηονται παρακάτω ςτο ςθμείο: Ρεριοχι Εφαρμογισ).Θ δράςθ περιλαμβάνει
επενδφςεισ για τθν ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό των τουριςτικϊν επιχειριςεων και
περιλαμβάνονται:ιδρφςεισ &εκςυγχρονιςμοί καταλυμάτων, εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, χϊρων
εςτίαςθσ, αναψυχισ κλπ. Οι περιοχζσ αυτζσ αντιπροςωπεφουν το 57,37% τθσ ζκταςθσ και 58,12% του
πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ του τοπικοφ προγράμματοσ.
Ζμφαςθ κα δοκεί ςε επενδφςεισ καταλυμάτων που ςυνδζονται με εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ,
ςε δραςτθριότθτεσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ.Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν ςτθν
οργάνωςθ των επιχειριςεων ςτισ πωλιςεισ, κρατιςεισ κλπ.
Επίςθσ, ςτθν ίδρυςθ και ςτον εκςυγχρονιςμό χϊρων εςτίαςθσ που αναδεικνφουν τα τοπικά προϊόντα
τθσ περιοχισ π.χ. με τθν δθμιουργία ςχετικοφ εκκετθρίου. Τα εςτιατόρια καλό κα ιταν ναπροςφζρουν
και παραδοςιακζσ γεφςεισ/προϊόντα τθσ περιοχισ ϊςτε να αναδεικνφουν τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτά τθσ.
Με τον τρόπο αυτό, τα εςτιατόρια κα εφοδιάηονται με τοπικά προϊόντα παραχκζντα από άλλεσ
επιχειριςεισ τθσ περιοχισ, ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.
Οι επιχειριςεισ που κα ενιςχυκοφν κα μποροφςαν να ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ 19.2.7.3
«Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι
χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν
υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό».
Ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ εφαρμογζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, βιοκλιματικισ από τισ επιχειριςεισ που
κα ενιςχυκοφν.
Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ:
Ρεριπτϊςεισ επενδφςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ ι περιπτϊςεισ καταςτθμάτων υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ δυναμικότθτασ ζωσ και 80 κακιςμάτων ι περιπτϊςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων
δυναμικότθτασ ζωσ 25 κλίνεσ
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

280.000,00

4,66%

3,95%

Δθμόςια Δαπάνθ

182.000,00

4,58%

3,60%

Ιδιωτικι υμμετοχι

98.000,00

4,82%

4,82%
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Περιοχι Εφαρμογισ
Δθμοτικι Κοινότθτα Λεβαδζων (οικιςμοί: Αγ. Νικόλαοσ, Ανάλθψθ, Άνω Σοφρπθ, Ελικϊνασ, Ρεραχϊριο,
Στακμόσ, Τηιμαίικα, Τςουκαλάδεσ) 91450401, Τοπικι Κοινότθτα Δαυλείασ91450101, Δθμοτικι
Κοινότθτα Αγίου Γεωργίου91450201, Τοπικι Κοινότθτα Αγίασ Άννασ91450202, Τοπικι Κοινότθτα
Αγίασ Τριάδοσ91450203, Τοπικι Κοινότθτα Κορωνείασ91450205, Δθμοτικι Κοινότθτα
Κυριακίου91450301,
Τοπικι
Κοινότθτα
Χαιρωνείασ91450508,
Δθμοτικι
Κοινότθτα
Αλιάρτου91420101,
Τοπικι
Κοινότθτα
Ευαγγελιςτρίασ91420102,
Τοπικι
Κοινότθτα
Κεςπιϊν91420202, Τοπικι Κοινότθτα Άςκρθσ91420201, Τοπικι Κοινότθτα Λεονταρίου91420203,
Τοπικι Κοινότθτα Μαυρομματίου91420204, Τοπικι Κοινότθτα Νεοχωρίου Κεςπιϊν 91420205,
Δθμοτικι Κοινότθτα Διςτόμου91430301, Τοπικι Κοινότθτα Στειρίου91430302, Δθμοτικι Κοινότθτα
Αντικφρασ91430101,Τοπικι Κοινότθτα Δομβραίνθσ91440301, Τοπικι Κοινότθτα Ελλοπίασ91440302,
Τοπικι Κοινότθτα Κίςβθσ91440303, Τοπικι Κοινότθτα Ξθρονομισ91440304, Τοπικι Κοινότθτα
Χϊςτια91440305, Τοπικι Κοινότθτα Ρλαταιϊν91440405, Δθμοτικι Κοινότθτα Ορχομενοφ91460201,
Τοπικι Κοινότθτα Ακραιφνίου91460101, Τοπικι Κοινότθτα Κάςτρου91460102, Δθμοτικι Κοινότθτα
Σχθματαρίου91470301, Τοπικι Κοινότθτα Ρφλθσ91470102, Τοπικι Κοινότθτα Δάφνθσ91470101,
Τοπικι Κοινότθτα Σκοφρτων91470103, Τοπικι Κοινότθτα Στεφάνθσ91470104.
Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ
Επιτροπισ) κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισκαι άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ
και γεωργοί ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

1

2

Κριτιρια

Παροχι ςυμπλθρωματικϊν
υπθρεςιϊν / προϊόντων

υμβατότθτα με τθν τοπικι
αρχιτεκτονικι

3

Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ

4

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
υπθρεςίεσ)

Ανάλυςθ
Δυνατότθτα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν
υπθρεςιϊν και
δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ
με τθν κφρια δραςτθριότθτα
(π.χ. κατάλυμα και παροχι
δραςτθριοτιτων
εναλλακτικοφ τουριςμοφ)
Διατθρθτζο ι παραδοςιακό
κτίριο

Βαρφτθτα

100

5%

100

10%

100

50
0

Πχι

5

Προςταςία περιβάλλοντοσ

Οργανωτικι καινοτομία /
καινοτομία ςτο προϊόν ι
ςτθν διαχείριςθ και
λειτουργία
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο
ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μικρότερο
του 5%

Σιμι βάςθσ

10%

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ναι

Μοριοδότθςθ

10%

100

5%

100

0
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6

Προϊκθςθ νεανικισ
επιχειρθματικότθτασ

7

Προϊκθςθ γυναικείασ
επιχειρθματικότθτασ

8

Προϊκθςθ
επιχειρθματικότθτασ
ανζργων

9

10

11

12

Αφξθςθ κζςεων
απαςχόλθςθσ

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

φςταςθ Φορζα

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ
είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό
πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο
50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ
είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό
πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο
50% γυναίκεσ
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

10%

100

10%

50

10%

100

10%

50

10%

100

άνεργοι ζωσ 3 χρόνια
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
άνω των δφο (2) νζων
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε
(Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε
(Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν
προβλζπεται δθμιουργία
κζςεων εργαςίασ
Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο

50

5%

100

60

30

0

5%

5%

100

60

30
5%

100
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κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
που απαιτείται

13

14

Επαγγελματικι εμπειρία
(Προθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
πρόταςθσ)

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

ΤΝΟΛΟ

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ βακμολογείται με
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5
ζτθ)
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

0

5%
5%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με τθ δράςθ 19.2.7.3 «Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν
επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και
πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον
αγροτουριςμό, τθ δράςθ 19.2.7.6:«Διαφοροποίθςθ των γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ςε
δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με το περιβάλλον και τθ διατροφι» που
αφορά τισ διδακτικζσ φάρμεσ. Επίςθσ με τθ 19.2.4.3 «Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε
υποδομζσ αναψυχισ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ» όπου
προβλζπονται και υποδομζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ, κακϊσ και με τθ δράςθ 19.2.4.5 για τθν
ανάδειξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ που αναδεικνφουν το τουριςτικό προϊόν τθσ
περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συμπλθρωματικότθτα υπάρχει με τισ δράςεισ τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
Στερεάσ Ελλάδασ 2014 – 2020, όπου δίνεται ζμφαςθ ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ περιοχισ από το μοντζλο
ιλιοσ και κάλαςςα και τον μαηικό τουριςμό αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ο φυςικόσ
και πολιτιςμικόσ πλοφτοσ τθσ Ρεριφζρειασ. Συμπλθρωματικότθτα τθσ δράςθσ επίςθσ υπάρχει με
ςχεδιαηόμενα ζργα από τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα των Διμων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ όπωσ:
Καταςκευι ζργων ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ υφιςτάμενων μονοπατιϊν τθσ ενδοχϊρασ του Διμου
Αλιάρτου – Κεςπιζων, Ανάδειξθ εκκλθςιαςτικϊν μνθμείων, Ανάδειξθ αρχαιολογικϊν – πολιτιςτικϊν
μνθμείων και ςπθλαίων, γεφυριϊν του ίδιου Διμου, Δθμιουργία διαδρομισ ωσ επϊνυμο τουριςτικό
προϊόν που κα ςυνδζει τα αρχαιολογικά μνθμεία και αξιοκζατα ςε ζνα ενιαίο δίκτυο πολιτιςτικοφ
τουριςμοφ του Διμου Ορχομενοφ, Ανάδειξθ αρχαίου κεάτρου Χαιρϊνειασ & Ανάδειξθ κάςτρου
Δαφλειασ του Διμου Λιβαδειάσ κλπ. Πλα τα παραπάνω ζργα ενιςχφουν το τουριςτικό προφίλ τθσ
περιοχισ και αυξάνουν τθν επιςκεψιμότθτά τθσ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν
διαμονισ, εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων κλπ.

19.2.2.4 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ
ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.
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Σίτλοσ Δράςθσ

Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ
τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ ςε Εξειδικευμζνουσ Σομείσ, Περιοχζσ ι
Δικαιοφχουσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.2

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ,
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.2.4

Νομικι βάςθ

Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ βιϊςιμων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτον
δευτερογενι και τριτογενι τομζα, από νζουσ ανκρϊπουσ (μζχρι 35ετϊν), που είναι απαραίτθτεσ για
τθν ανάπτυξθ και τθν ανταγωνιςτικότθτα των αγροτικϊν περιοχϊν.Σφμφωνα με τθν περιγραφι τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ςτθν περιοχι υπάρχει ζντονθ παρουςία ενόσ μεγάλου αρικμοφ μικρϊν
βιοτεχνικϊν μονάδων που διατθροφν μια δυναμικι παρόλθ τθν οικονομικι κρίςθ. Από τθν άλλθ
πλευρά υπάρχουν κζματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν, όπωσ ο εκςυγχρονιςμόσ τουσ, θ μθ
αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν για τθν προϊκθςθ και διάκεςθ των προϊόντων
Θ δράςθ κα ςυμβάλει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και ςτθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ
των νζων ςτθν περιοχι, ιδιαίτερα κατά τθν ςθμερινι περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ.
Θ δράςθ περιλαμβάνει:
- τθν ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθκαι
εμπορίουτου τομζα των τροφίμων. Ριο ςυγκεκριμζνα πρόκειται για μονάδεσ παραγωγισ προϊόντων
διατροφισ (όπωσ ηυμαρικϊν, αρτοποιίασ – νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ, γλυκϊν,μαρμελάδων,
γλυκϊν κουταλιοφ, κλπ). Επίςθσ
θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει περιπτϊςεισ Καταςτθμάτων
Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσόπου υπάρχει ςυνδυαςμόσ παραςκευισ, λιανικισ πϊλθςθσ και
κατανάλωςθ από πελάτεσ εντόσ και εκτόσ αυτϊν των καταςτθμάτων όπωσ γαλακτοπωλεία,
ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιία.
Στον τομζα του εμπορίου θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει επίςθσ τθν ίδρυςθ και τον
εκςυγχρονιςμόπαντοπωλείων. Οι επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ειδϊν διατροφισ (μετά τθν 1θ
μεταποίθςθ) κα πρζπει να ςυμβάλουν ςτθν ανάδειξθ των τοπικϊν προϊόντων διατροφισ και να
ςυνεργάηονται με τοπικοφσ προμθκευτζσ.
-τθν ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων του δευτερογενι τομζαόπωσ ενδεικτικά:
 βιοτεχνικζσ μονάδεσ (ςτον κλάδο ξφλου και επίπλων, των μετάλλων, του κοςμιματοσ, των
ειδϊν ζνδυςθσ κλπ)
 μονάδεσ παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, χειροτεχνίασ
-τθν ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων ςτον τομζα του εμπορίου
Ζμφαςθ κα δοκεί:
 ςτον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων από κοινωνικζσ επιχειριςεισ
 ςε ιδζεσ καινοτόμεσ
 ςε τεχνολογίεσ οργάνωςθσ, πωλιςεων
Ζμφαςθ κα δοκεί επίςθσ ςε εφαρμογζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τισ επιχειριςεισ για τθ μείωςθ
του κόςτουσ λειτουργίασ τουσ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθτθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
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επίπεδο υπο-μζτρου

Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

373.076,92

6,22%

5,27%

Δθμόςια Δαπάνθ

242.500,00

6,11%

4,80%

Ιδιωτικι υμμετοχι

130.576,92

6,42%

6,42%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ.
Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ
Επιτροπισ) κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισκαι άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ
και γεωργοί ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
1

2

3

4

Κριτιρια
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
υπθρεςίεσ)

Προςταςία περιβάλλοντοσ

Είδοσ επιχείρθςθσ
(ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ
τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ)
Προϊκθςθ
επιχειρθματικότθτασ
ανζργων

5

Προϊκθςθ γυναικείασ
επιχειρθματικότθτασ

6

Προϊκθςθ
επιχειρθματικότθτασ
ςυλλογικϊν φορζων
(υνεταιριςμοί, ΚοινΕΠ,
κ.ά.).

Ανάλυςθ
Οργανωτικι καινοτομία /
καινοτομία ςτο προϊόν ι
ςτθν διαχείριςθ και
λειτουργία
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο
ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μικρότερο
του 5%

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ

Βαρφτθτα

100

5%

100

0

10%

0
10%

άνεργοι ζωσ 3 χρόνια

Ναι

Πχι

100
50

Μεςαίεσ/μεγάλεσ
επιχειριςεισ

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ
είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό
πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο
50% γυναίκεσ

Σιμι βάςθσ

10%

Μικρζσ επιχειριςεισ

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

Μοριοδότθςθ

100
50

10%

100

50
10%

100

0
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7

8

9

10

11

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

φςταςθ Φορζα

Επαγγελματικι εμπειρία
(Προθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
πρόταςθσ)

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

ΤΝΟΛΟ

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο
κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
που απαιτείται

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ βακμολογιται με
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5
ζτθ)
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

10%

10%

100

60

30

5%

100
0

10%
10%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια – ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ Ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ,
εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων (19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.2), τισ δράςεισ
ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ που όλεσ μαηί ςυμβάλουν ςτθν βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συνζργεια υπάρχει με τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ
ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να
αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ
καινοτομίασ&8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και
ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. Επίςθσ με τθ ςχεδιαηόμενθ
δθμιουργία οργανωμζνων Βιοτεχνικϊν Ράρκων ςφμφωνα με τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα των
Διμων Ορχομενοφ & Λιβαδειάσ και με τισ δράςεισ των Ε.Ρ των Διμων τθσ περιοχισ όπωσ με τθν
ίδρυςθ και λειτουργία γραφείου απαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ και υλοποίθςθσ
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προγραμμάτων κατάρτιςθσ νζων επιχειρθματιϊν – γυναικϊν – αυτοαπαςχολοφμενων του Διμου
Διςτόμου-Αράχοβασ-Αντίκυρασ.

19.2.2.6 Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Σίτλοσ Δράςθσ

Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ
τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ ςε Εξειδικευμζνουσ Σομείσ, Περιοχζσ ι
Δικαιοφχουσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.2

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.2.6

Νομικι βάςθ

Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
808/2014,
ΚΥΑ αρικ. 543/34450, ΦΕΚ αρ. 1145, 3.4.2017
Ν. 4235, ΦΕΚ αρ.32, 11.4.2014
ΥΑ 4912/120862, 5.11.2015
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει τθν δθμιουργία οικοτεχνιϊν.
Οικοτεχνία είναι θ μεταποίθςθ, μικρισ κλίμακασ, γεωργικϊν προϊόντων αποκλειςτικά ιδίασ
παραγωγισ από τον παραγωγό και τθν οικογζνειά του, ςτο χϊρο τθσ αγροτικισ κατοικίασ ι τθσ
αγροτικισ εκμετάλλευςθσ. Τα μεταποιθμζνα προϊόντα που παράγονται προορίηονται για άμεςθ
διάκεςθ, από τον οικοτζχνθ ςτουσ χϊρουσ του ι ςε περιοδικζσ τοπικζσ διοργανϊςεισ ι ςε τοπικζσ
λαϊκζσ αγορζσ ι ςε αγορζσ παραγωγϊν(farmers’ markets) ι ςε επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου και
μαηικισ εςτίαςθσ τθσ τοπικισ αγοράσ.
Οι οικοτεχνίεσ κα πρζπει να προωκοφν νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ςτθ
ςυςκευαςία των προϊόντων ι ςτθν οργάνωςθ τθσ εταιρείασ, ςτισ πωλιςεισ.
Ζμφαςθ κα δοκεί: ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων από νζουσ, από γυναίκεσ.
Οι οικοτεχνίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ Δράςθ Συνεργαςίασ 19.2.7.7 Οριηόντια και κάκετθ
ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν
προϊκθςθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθτθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

92.307,69

1,54%

1,30%

Δθμόςια Δαπάνθ

60.000,00

1,51%

1,19%

Ιδιωτικι υμμετοχι

32.307,69

1,59%

1,59%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
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Δικαιοφχοι
Δικαίωμα οικοτεχνικισ παραςκευισ μεταποιθμζνων γεωργικϊν προϊόντων ζχουν μόνο τα φυςικά
πρόςωπα που είναι επαγγελματίεσ αγρότεσ, όπωσ αυτοίορίηονται και είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων, ςφμφωνα με τον. 3874/2010, κακϊσ και τα μζλθ
τθσ οικογζνειάσ τουσ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

1

2

3

4

Κριτιρια

Προϊκθςθ γυναικείασ
επιχειρθματικότθτασ

Προϊκθςθ νεανικισ
επιχειρθματικότθτασ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

ΤΝΟΛΟ

Ανάλυςθ
Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ
είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό
πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο
50% γυναίκεσ
Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ
είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό
πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο
50% νζοι ≤ 35 ετϊν

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

Βαρφτθτα
20%

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

100

50

20%

100

50

30%

100

60

30

30%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Οι οικοτεχνίεσ που κα ενιςχυκοφν κα μποροφςαν να ενταχκοφν ςε προγράμματα ςυνεργαςιϊν για τθ
δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν (δράςθ 19.2.7.7), οπότε και
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υπάρχει ςυνζργεια με τθν δράςθ αυτι. Για τισ οικοτεχνίεσ, υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα &
ςυνζργεια με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ ςτθν περιοχι δεδομζνου ότι κα προςελκφουν
επιςκζπτεσ για τθν αγορά των προϊόντων από τον χϊρο του οικοτζχνθ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συμπλθρωματικότθτα υπάρχει με τον Άξονα 1 "Αγροδιατροφι" τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ
2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ.

19.2.3 Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /
βελτίωςθ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ

τθσ

19.2.3.1 Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ

Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια Ενίςχυςθ ςτθν Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ
και Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.3.1

Νομικι βάςθ

Άρκρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Λ, του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ(ΕΕ) 808/2014.
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Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ
Στόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ δθμιουργία, ο εκςυγχρονιςμόσθ επζκταςθ, θ μετεγκατάςταςθ
μονάδων μεταποίθςθσ και εμπορίασγια τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν γεωργικϊν
προϊόντων και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ. Με τθν παροφςα δράςθ προβλζπεται θ
ίδρυςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ μονάδων μεταποίθςθσκαι εμπορίασ, ενδεικτικά ςτουσ παρακάτω
τομείσ:
 Κρζασ – πουλερικά – κουνζλια (όπωσ ςφαγεία βοοειδϊν, πτθνοςφαγεία, χοιρινϊν,
αιγοπροβάτων, παραγωγι κρεατοςκευαςμάτων και προϊόντων με βάςθ το κρζασ, αλλαντικϊν,
μονάδεσ δθμιουργίασ ηωικϊν υποπροϊόντων)
 Γάλα (όπωσ επεξεργαςία γάλακτοσ, παραγωγι προϊόντων γάλακτοσ, τυρί, γιαοφρτθ)
 Διάφορα Ηϊα (όπωσ Μζλι κλπ)
 Ελαιοφχα Ρροϊόντα
 Οίνοσ
 Οπωροκθπευτικά
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 Ξφδι (π.χ. παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ)
 Αυγά (όπωσ τυποποίθςθ ςυςκευαςία αυγϊν, παραγωγι νζων προϊόντων)
 Ηωοτροφζσ (όπωσ παραγωγι μιγμάτων ηωοτροφϊν για οικόςιτα και γουνοφόρα ηϊα)
 Δθμθτριακά (όπωσ παραγωγι αλεφρων, ξιρανςθ δθμθτριακϊν)
 Πςπρια
 Άνκθ (όπωσ τυποποίθςθ και εμπορία ανκζων)
 Σπόροι & Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό
Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν αξιοποίθςθ προϊόντων βιολογικισ καλλιζργειασ ι ολοκλθρωμζνθσ
διαχείριςθσ,ΡΟΡ, ΡΓΕ ι άλλων προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπου.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθκαι Ενδυνάμωςθτθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

412.500,00

6,87%

5,82%

Δθμόςια Δαπάνθ

165.000,00

4,16%

3,27%

Ιδιωτικι υμμετοχι

247.500,00

12,18%

12,18%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και γεωργοί ι
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
1

Κριτιρια

Ανάλυςθ

Παραγωγι προϊόντων
ποιότθτασ βάςει προτφπου
(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ)

Ραραγωγι ςε ποςοςτό
>30%
Ραραγωγι ςε ποςοςτό <30%
και >10%

Βαρφτθτα
5%

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

100
60
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2

3

4

5

6

Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν
παραγόμενων με μεκόδουσ
βάςει προτφπων, Πρϊτθ
φλθ ςε ποςοςτό >30%

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων
τεχνολογιϊν (μονάδεσ
μεταποίθςθσ και
βιοτεχνικζσ μονάδεσ)

Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν

Είδοσ επιχείρθςθσ
(ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ
τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ)

Αφξθςθ κζςεων
απαςχόλθςθσ

Ραραγωγι ςε ποςοςτό <10%
Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό
>30%
10%< πρϊτθ φλθ ςε
ποςοςτό <30%
Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό
<10%
Το προϊόν χαρακτθρίηεται
ωσ καινοτόμο
Θ παραγωγικι διαδικαςία
ςτο ςφνολό τθσ
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι
προθγμζνθ, ι αφορά ςε
χριςθ ςυςτθμάτων
αυτοματιςμοφ-ελζγχουκαταγραφισ δεδομζνων
ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία
Θ ςυςκευαςία και θ
παρουςίαςθ των προϊόντων
είναι νζα ι προθγμζνθ ι
γίνεται ειςαγωγι μιασ
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ
διαδικαςίασ παραγωγισ για
τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ,
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με
τον όγκο παραγωγισ τθσ,
τθν ποιότθτα των προϊόντων
ι το κόςτοσ παραγωγισ τθσ
Ροςοςτό επί του ςυνόλου
τθσ ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ
που ο φορζασ ζχει
εξαςφαλίςει από ιδία
παραγωγι
Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ

30
5%
60
30
10%

75

50

10%
10%

Μικρζσ επιχειριςεισ
Μεςαίεσ/μεγάλεσ
επιχειριςεισ
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
άνω των δφο (2) νζων
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε
(Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε
(Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν
προβλζπεται δθμιουργία
κζςεων εργαςίασ

7

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

8

Ετοιμότθτα ζναρξθσ

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου

100

100
50
0

10%

100

60

30

0

10%
10%

100
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υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

9

10

11

φςταςθ Φορζα

Επαγγελματικι εμπειρία
(Προθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
πρόταςθσ)

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο
κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
που απαιτείται

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ βακμολογείται με
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5
ζτθ)
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

ΤΝΟΛΟ

60

30

10%

100
0

10%
10%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Συνζργεια υπάρχει με τθ δράςθ 19.2.3.2 Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι
ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ, τισ δράςεισ 19.2.2.1 & 19.2.2.2 για τθν ανάπτυξθ γεωργικϊν
προϊόντων που όλεσ μαηί ενιςχφουν τθν επιχειρθματικότθτα και τθν επίςθσ ςυμβάλλουν ςτθν
ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων αγροτικϊν προϊόντων, ςτθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ
του αγροδιατροφικοφ τομζα. Συνζργεια επίςθσ υπάρχει με τθ δράςθ 19.2.7.2 Συνεργαςία για τθν
ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα των τροφίμων, με τθ
δράςθ 19.2.7.7 Συνεργαςία για τθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν
αγορϊν.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ υπάρχει με τθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, θ οποία και είναι κακοριςτικι για λοιπζσ
αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ΡΕΡ ι άλλων
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Σφμφωνα με τθν ςτρατθγικι αυτι, αναδυόμενεσ μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ για τθν περιοχι τθσ Βοιωτίασ που ςχετίηονται με τθν πρωτογενι παραγωγι είναι οι:
ποτοποιία και ιδιαίτερα θ οινοποιία, παραγωγι και τυποποίθςθ λαδιοφ, τυροκομία και παραςκευι
γαλακτοκομικϊν προϊόντων, παραςκευι προϊόντων από μζλι, παραγωγι προϊόντων από αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά, ςυςκευαςία, τυποποίθςθ, μεταποίθςθ οπωροκθπευτικϊν, ςφαγι,
επεξεργαςία και μεταποίθςθ κρζατοσ. Στο παραπάνω πλαίςιο, ςυμπλθρωματικζσ είναι οι επενδυτικζσ
προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 1α1 - Αναβάκμιςθ και επζκταςθ δθμοςίων ερευνθτικϊν
δομϊν για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε
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περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ, και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ.
Συμπλθρωματικι είναι και θ δράςθ 3.3.1 Ρροϊκθςθ δθμιουργία ςφαγείων του μζτρου 3.3.
οικονομικζσ υποδομζσ και δίκτυα του Ε.Ρ. Διμου Λεβαδζων.

19.2.3.2 Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ

Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια Ενίςχυςθ ςτθν Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και
Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.3.2

Νομικι βάςθ

Άρκρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Λ, του
εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ(ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ και τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ μεταποίθςθσ
αγροτικϊν προϊόντων. Με τθν παροφςα δράςθ προβλζπεται θ δθμιουργία,ο εκςυγχρονιςμόσ,θ
επζκταςθ, θ μετεγκατάςταςθ μονάδων μεταποίθςθσ και εμπορίασγεωργικϊν προϊόντων με
αποτζλεςμα μθ γεωργικά προϊόντα.Ρρόκειταιενδεικτικά για τουσ παρακάτω τομείσ:
 Επεξεργαςία καπνοφ για παραγωγι ποφρων ι ςιγαρίλοσ
 Ηυκοποιία
 Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων, ςπορελαιουργείων
 Μονάδεσ παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ
 Μονάδεσ παραγωγισ εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν
 Αξιοποίθςθ παραπροϊόντων
 Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ
 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ)
 Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων
 Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ προζλευςθσ
 Βαμβάκι και λοιπζσ κλωςτικζσ ίνεσ
Ζμφαςθ - προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν αξιοποίθςθ προϊόντων βιολογικισ καλλιζργειασ ςτθν ανάπτυξθ
νζων προϊόντων, νζων τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ςτθ ςυςκευαςία, ςτθν οργανωτικι
διαδικαςία.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία

υνολικόσ

Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο
υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

262.500,00

4,37%

3,71%
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Προχπολογιςμόσ
Δθμόςια Δαπάνθ

105.000,00

2,64%

2,08%

Ιδιωτικι υμμετοχι

157.500,00

7,75%

7,75%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και γεωργοί ι
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

1

2

3

4

5

Κριτιρια

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ
πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων
τεχνολογιϊν (μονάδεσ
μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ
μονάδεσ)

Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν

Είδοσ επιχείρθςθσ
(ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ
τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ)

Ανάλυςθ

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ
καινοτόμο
Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ
νζα ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε
χριςθ ςυςτθμάτων
αυτοματιςμοφ-ελζγχουκαταγραφισ δεδομζνων ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία
Θ ςυςκευαςία και θ
παρουςίαςθ των προϊόντων
είναι νζα ι προθγμζνθ ι
γίνεται ειςαγωγι μιασ
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ
διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα
των προϊόντων ι το κόςτοσ
παραγωγισ τθσ
Ροςοςτό επί του ςυνόλου τθσ
ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ που ο
φορζασ ζχει εξαςφαλίςει από
ιδία παραγωγι
Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ

Βαρφτθτα

15%

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων /
αδειϊν

100

50

15%
15%

100
50

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων επί
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ
*100%

Σιμι βάςθσ

75

Μικρζσ επιχειριςεισ

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Μοριοδότθςθ

0

15%

10%

100
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6

7

8

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων /
αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ)
ι δεν απαιτείται ςφςταςθ
φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που
απαιτείται

φςταςθ Φορζα

Επαγγελματικι εμπειρία
(Προθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ
φφςθ τθσ πρόταςθσ)

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

ΤΝΟΛΟ

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ βακμολογείται με 20
μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ)
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30

60

30

10%

100
0

10%
10%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Συνζργεια υπάρχει με τθ δράςθ 19.2.2.1 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ, τθν 19.2.2.2 για τθν ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ
γεωργικό προϊόν τθν οριηόντια δράςθ 19.2.3.1 που όλεσ μαηί ενιςχφουν τθν επιχειρθματικότθτα και τθν
επίςθσ ςυμβάλλουν ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων αγροτικϊν προϊόντων.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συμπλθρωματικότθτα υπάρχει με τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 2014-2020:
1α1 - Αναβάκμιςθ και επζκταςθ δθμοςίων ερευνθτικϊν δομϊν για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ, 3c - Στιριξθ
τθσ δθμιουργίασ και τθσ επζκταςθσ προθγμζνων ικανοτιτων για τθν ανάπτυξθ προϊόντων καιΥπθρεςιϊν,
3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ
αγορζσ,και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ.

19.2.3.3 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια Ενίςχυςθ ςτθν Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ
και Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.3.3

Νομικι βάςθ

Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)

37
Ελικώνασ – Παρναςςόσ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΣΑ

«τήριξη για Σοπική Ανάπτυξη μέςω του LEADER (ΣΑΠΣοΚ – Σοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων)» - ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ

808/2014,
Καν. 1407/13
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ
Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ
τομζα τθσ περιοχισ. Θ δράςθ περιλαμβάνει τθν δθμιουργία και τον εκςυγχρονιςμό μονάδων ςτον
τουριςτικό τομζα:όπωσ καταλφματα, εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι εςτίαςθσ, αναψυχισ
κλπ. Θ δράςθ κα εφαρμοςτεί ςε όλθ τθν περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ. Επίςθσ κα
εφαρμοςτεί ςτθν Αράχοβα αλλά μόνο για εκςυγχρονιςμό μονάδων. Ζμφαςθ κα δοκεί ςε
καταλφματα που ςυνδζονται με εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ςε δραςτθριότθτεσ εναλλακτικοφ
τουριςμοφ.Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν ςτθν οργάνωςθ των επιχειριςεων ςτισ
πωλιςεισ, κρατιςεισ κλπ.
Επίςθσ, ςε χϊρουσ εςτίαςθσ που αναδεικνφουν τα τοπικά προϊόντα τθσ περιοχισ με τθ δθμιουργία
ςχετικοφ εκκετθρίου. Τα εςτιατόρια κα πρζπει να προςφζρουν και παραδοςιακζσ γεφςεισ/προϊόντα
τθσ περιοχισ ϊςτε να αναδεικνφουν τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτά τθσ. Με τον τρόπο αυτό, τα εςτιατόρια
κα εφοδιάηονται με τοπικά προϊόντα παραχκζντα από άλλεσ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ,
ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.
Οι επιχειριςεισ που κα ενιςχυκοφν κα μποροφςαν να ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ «ςτθ δράςθ 19.2.7.3
«Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι
χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν
υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό».
Ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ εφαρμογζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, βιοκλιματικισ από τισ επιχειριςεισ που
κα ενιςχυκοφν.
Ζμφαςθ κα δοκεί ςε νζουσ για τθν τόνωςθ τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ, αλλά και ςε γυναίκεσ
και ςε ανζργουσ.
Σε όλεσ τισ περιοχζσ, για τθν ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμό μονάδων τουριςμοφ κα δοκεί ζμφαςθ ςε αυτζσ
που ςυνδζονται και με εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ.
Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ:
Ρεριπτϊςεισ επενδφςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ ι περιπτϊςεισ καταςτθμάτων υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ δυναμικότθτασ ζωσ και 80 κακιςμάτων ι περιπτϊςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων
δυναμικότθτασ ζωσ 25 κλίνεσ
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Σοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

777.777,78

12,96%

10,98%

Δθμόςια Δαπάνθ

350.000,00

8,82%

6,93%

Ιδιωτικι υμμετοχι

427.777,78

21,05%

21,05%

Περιοχι Εφαρμογισ
Για τον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων τουριςμοφ περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ κα είναι όλθ θ
περιοχι.
Για τθν δθμιουργία επιχειριςεων περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ κα είναι όλθ θ περιοχι εκτόσ τθσ
Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αράχοβασ - Γεωγραφικόσ Κωδικόσ Καλλικράτθ Δθμοτικισ Κοινότθτασ
Αράχοβασ: 91430201.
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Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και γεωργοί ι
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

1

2

3

Κριτιρια

Παροχι ςυμπλθρωματικϊν
υπθρεςιϊν / προϊόντων

υμβατότθτα με τθν τοπικι
αρχιτεκτονικι
Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ

Ανάλυςθ
Δυνατότθτα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν
υπθρεςιϊν και
δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ
με τθν κφρια δραςτθριότθτα
(π.χ. κατάλυμα και παροχι
δραςτθριοτιτων
εναλλακτικοφ τουριςμοφ)
Διατθρθτζο ι παραδοςιακό
κτίριο

Βαρφτθτα

100

5%

100
50

10%

4

5

6

Προςταςία περιβάλλοντοσ

Προϊκθςθ νεανικισ
επιχειρθματικότθτασ

7

Προϊκθςθ γυναικείασ
επιχειρθματικότθτασ

8

Προϊκθςθ

Οργανωτικι καινοτομία /
καινοτομία ςτο προϊόν ι
ςτθν διαχείριςθ και
λειτουργία
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο
ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μικρότερο
του 5%

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ
είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό
πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο
50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ
είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό
πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο
50% γυναίκεσ
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

100
0

Πχι
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
υπθρεςίεσ)

Σιμι βάςθσ

10%

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ναι

Μοριοδότθςθ

10%

100

5%

100

0

10%

100

50

10%

100

50
10%

100
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9

10

11

12

13

14

επιχειρθματικότθτασ
ανζργων

άνεργοι ζωσ 3 χρόνια

Αφξθςθ κζςεων
απαςχόλθςθσ

Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
άνω των δφο (2) νζων
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε
(Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε
(Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ).
Με τθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν
προβλζπεται δθμιουργία
κζςεων εργαςίασ

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

φςταςθ Φορζα

Επαγγελματικι εμπειρία
(Προθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
πρόταςθσ)

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

ΤΝΟΛΟ

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο
κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
που απαιτείται

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ βακμολογιται με
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5
ζτθ)
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

50

5%

100

60

30

0

5%

5%

100

60

30

5%

100
0

5%
5%

100
60
30
0

100%

30
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υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με τθ δράςθ 19.2.7.3 «Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν
επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και
πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον
αγροτουριςμό, τθ δράςθ 19.2.7.6:«Διαφοροποίθςθ των γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ςε
δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με το περιβάλλον και τθ διατροφι» που
αφορά τισ διδακτικζσ φάρμεσ. Επίςθσ με τθ 19.2.4.3 «Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε
υποδομζσ αναψυχισ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ» όπου
προβλζπονται και υποδομζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ, κακϊσ και με τθ δράςθ 19.2.4.5 για τθν
ανάδειξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ που αναδεικνφουν το τουριςτικό προϊόν τθσ
περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συμπλθρωματικότθτα υπάρχει με τισ δράςεισ τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
Στερεάσ Ελλάδασ 2014 – 2020, όπου δίνεται ζμφαςθ ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ περιοχισ από το μοντζλο
ιλιοσ και κάλαςςα και τον μαηικό τουριςμό αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ο φυςικόσ
και πολιτιςμικόσ πλοφτοσ τθσ Ρεριφζρειασ. Συμπλθρωματικότθτα τθσ δράςθσ επίςθσ υπάρχει με
ςχεδιαηόμενα ζργα από τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα των Διμων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ όπωσ:
Καταςκευι ζργων ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ υφιςτάμενων μονοπατιϊν τθσ ενδοχϊρασ του Διμου
Αλιάρτου – Κεςπιζων, Ανάδειξθ εκκλθςιαςτικϊν μνθμείων, Ανάδειξθ αρχαιολογικϊν – πολιτιςτικϊν
μνθμείων και ςπθλαίων, γεφυριϊν του ίδιου Διμου, Δθμιουργία διαδρομισ ωσ επϊνυμο τουριςτικό
προϊόν που κα ςυνδζει τα αρχαιολογικά μνθμεία και αξιοκζατα ςε ζνα ενιαίο δίκτυο πολιτιςτικοφ
τουριςμοφ του Διμου Ορχομενοφ, Ανάδειξθ αρχαίου κεάτρου Χαιρϊνειασ & Ανάδειξθ κάςτρου
Δαφλειασ του Διμου Λιβαδειάσ κλπ. Πλα τα παραπάνω ζργα ενιςχφουν το τουριςτικό προφίλ τθσ
περιοχισ και αυξάνουν τθν επιςκεψιμότθτά τθσ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν
διαμονισ, εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων κλπ.

19.2.3.4 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια Ενίςχυςθ ςτθν Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ
και Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του
εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.3.4

Νομικι βάςθ

Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ςτιριξθ για τθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ - εκςυγχρονιςμό βιϊςιμων
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτον δευτερογενι και τριτογενι τομζα, που είναι απαραίτθτεσ για τθν
ανάπτυξθ και τθν ανταγωνιςτικότθτα των αγροτικϊν περιοχϊν.Θ δράςθ αφορά δικαιοφχουσ άνω των
35 ετϊν. Θ δράςθ κα ςυμβάλει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και ςτθ ςυγκράτθςθ του
πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι, ιδιαίτερα κατά τθν ςθμερινι περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ.
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Θ δράςθ περιλαμβάνει:
Σθν δθμιουργία - εκςυγχρονιςμόεπιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθκαι
εμπορίουτου τομζα των τροφίμων. Ριο ςυγκεκριμζνα πρόκειται για μονάδεσ παραγωγισ προϊόντων
διατροφισ (όπωσ ηυμαρικϊν, αρτοποιίασ – νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ, γλυκϊν,μαρμελάδων,
γλυκϊν κουταλιοφ, κλπ). Επίςθσ
θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει περιπτϊςεισ Καταςτθμάτων
Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσόπου υπάρχει ςυνδυαςμόσ παραςκευισ, λιανικισ πϊλθςθσ και
κατανάλωςθ από πελάτεσ εντόσ και εκτόσ αυτϊν των καταςτθμάτων όπωσ γαλακτοπωλεία,
ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιία.
τον τομζα του εμπορίου θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει τθν δθμιουργία εκςυγχρονιςμόπαντοπωλείων, υπθρεςιϊνcatering κλπ.
Οι επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ειδϊν διατροφισ (μετά τθν 1θ μεταποίθςθ) κα πρζπει να ςυμβάλουν
ςτθν ανάδειξθ των τοπικϊν προϊόντων διατροφισ και να ςυνεργάηονται με τοπικοφσ προμθκευτζσ.
Τα παντοπωλεία κα πρζπει επίςθσ να αναδεικνφουν τα προϊόντα τθσ περιοχισ και να πωλοφν και
τοπικά προϊόντα.
Σθν δθμιουργία - εκςυγχρονιςμόεπιχειριςεων του δευτερογενι τομζαόπωσ ενδεικτικά:
 βιοτεχνικζσ μονάδεσ (ςτον κλάδο ξφλου και επίπλων, των μετάλλων, του κοςμιματοσ, των
ειδϊν ζνδυςθσ κλπ)
 μονάδεσ παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, χειροτεχνίασ
Σθν δθμιουργία - εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων ςτον τομζα του εμπορίου
Ζμφαςθ κα δοκεί:
 ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων από κοινωνικζσ επιχειριςεισ
 ςε νζεσ ιδζεσ, καινοτόμεσ
 ςε νζεσ τεχνολογίεσ οργάνωςθσ, πωλιςεων
Ζμφαςθ κα δοκεί επίςθσ ςε εφαρμογζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τισ επιχειριςεισ για τθ μείωςθ
του κόςτουσ λειτουργίασ τουσ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

450.000,00

7,50%

6,35%

Δθμόςια Δαπάνθ

202.500,00

5,10%

4,01%

Ιδιωτικι υμμετοχι

247.500,00

12,18%

12,18%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ .
Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και γεωργοί ι
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
1

Κριτιρια
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
υπθρεςίεσ)

Ανάλυςθ
Οργανωτικι καινοτομία /
καινοτομία ςτο προϊόν ι
ςτθν διαχείριςθ και
λειτουργία

Βαρφτθτα

10%

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

100
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2

3

4

Προςταςία περιβάλλοντοσ

Είδοσ επιχείρθςθσ
(ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ
τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ)
Προϊκθςθ
επιχειρθματικότθτασ
ανζργων

5

Προϊκθςθ γυναικείασ
επιχειρθματικότθτασ

6

Προϊκθςθ
επιχειρθματικότθτασ
ςυλλογικϊν φορζων
(υνεταιριςμοί, ΚοινΕΠ,
κ.ά.).

7

8

9

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

φςταςθ Φορζα

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο
ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μικρότερο
του 5%

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ

5%

0

10%

Μικρζσ επιχειριςεισ

0
10%

άνεργοι ζωσ 3 χρόνια
Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ
είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό
πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο
50% γυναίκεσ
Ναι

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο
κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα

100
50

10%

100

50
10%

100

0

Πχι

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

100
50

Μεςαίεσ/μεγάλεσ
επιχειριςεισ
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

100

10%

10%

100

60

30

5%

100
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Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
που απαιτείται

10

11

Επαγγελματικι εμπειρία
(Προθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
πρόταςθσ)

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

ΤΝΟΛΟ

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ βακμολογιται με
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5
ζτθ)
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

0

10%
10%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια – ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ Ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ,
εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων (19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.2), τισ δράςεισ
ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ που όλεσ μαηί ςυμβάλουν ςτθν βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συνζργεια υπάρχει με τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ
ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων και 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να
αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ
καινοτομίασ. Επίςθσ με τθ ςχεδιαηόμενθ δθμιουργία οργανωμζνων Βιοτεχνικϊν Ράρκων ςφμφωνα με
τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα των Διμων Ορχομενοφ & Λιβαδειάσ.
Συνζργεια υπάρχει επίςθσ με τθν επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 8iii Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων
πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. Ακόμθ ςυνζργεια υπάρχει και με τισ δράςεισ των Ε.Ρ
των Διμων τθσ περιοχισ όπωσ με τθν ίδρυςθ και λειτουργία γραφείου απαςχόλθςθσ και
επιχειρθματικότθτασ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ νζων επιχειρθματιϊν – γυναικϊν –
αυτοαπαςχολοφμενων του Διμου Διςτόμου-Αράχοβασ-Αντίκυρασ.

19.2.3.5Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ,
πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ

Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια Ενίςχυςθ ςτθν Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ
και Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.3.5
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Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
808/2014.

Νομικι βάςθ

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ
Θ δράςθ περιλαμβάνει τθ δθμιουργία ι τισ αναγκαίεσ βελτιϊςεισ ι επεκτάςεισ παιδικϊν ςτακμϊν,
χϊρων ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικϊν κζντρων κλπ.
Θ δράςθ αναφζρεται ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν υπθρεςίεσ του τομζα τθσ κοινωνικισ
εξυπθρζτθςθσ, ζργα που κα βοθκιςουν τουσ κατοίκουσ ςτθν κακθμερινότθτα τουσ βελτιϊνοντασ το
βιοτικό τουσ επίπεδο και τθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Τα ζργα αυτά ςυμβάλουν ςτθ ςυγκράτθςθ του
πλθκυςμοφ των περιοχϊν. Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε περιοχζσ όπου υπάρχει θ ςχετικι ανάγκθ και
που κα τεκμθριϊνεται ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό που καλφπτεται, αν πρόκειται για ενίςχυςθ τθσ
μοναδικισ ςχετικισ μονάδασ τθσ περιοχισ, τισ υπάρχουςεσ ςχετικζσ υποδομζσ ςε κοντινι απόςταςθ
κλπ.
Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι: θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων ςτουσ οικιςμοφσ τθσ περιοχισ.

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

444.444,44

7,40%

6,28%

Δθμόςια Δαπάνθ

200.000,00

5,04%

3,96%

Ιδιωτικι υμμετοχι

244.444,44

12,03%

12,03%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Ρολφ μικρζσ,μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ (κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
κακϊσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και γεωργοί ι
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

1

2

Κριτιρια

Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

Βαρφτθτα
Δεν υπάρχει παρόμοια
υπθρεςία / υποδομι ςτθν
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα
Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία
/ υποδομι ςτθν Τοπικι /
Δθμοτικι Ενότθτα

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

25%

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

100

0

20%

100
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Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

3

4

φςταςθ Φορζα

Ρεαλιςτικότθτα και
αξιοπιςτία του κόςτουσ

5

ΤΝΟΛΟ

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο
κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
που απαιτείται
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενο εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30

20%

100

60

30

15%

100
50

20%

100
60
30
0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ 19.2.4.1 Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. φδρευςθ,
αποχζτευςθ κλπ) και τθ δράςθ 19.2.4.5 Αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των
χωριϊν, που επίςθσ ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ζργα, προβλεπόμενα από τα Επιχειρθςιακά Σχζδια των Διμων
και από τεχνικά δελτία των Διμων προτεινόμενα για ζνταξθ ςτο ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ, ζργα βελτίωςθσ
τθσ ποιότθτασ ηωισ.

19.2.4 Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ
19.2.4.1 τιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια

τθσ

Σίτλοσ Δράςθσ

Βαςικζσ Τπθρεςίεσ & Ανάπλαςθ Χωριϊν ςε Αγροτικζσ Περιοχζσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.4

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

τιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία
εντόσ οικιςμοφ κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια.

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.4.1

Νομικι βάςθ

Άρκρο 20 ςθμείο β) καν. (ΕΕ) 1305/2013
Σθμείο 8.2.6 παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014.
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Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ
Θ δράςθ περιλαμβάνει:
α) ςτιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ ςε κζματα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, οδοποιίασ εντόσ οικιςμοφ
β)ςτιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα
δθμόςια κτίρια
Οι υποδομζσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, οδοποιίασ εντόσ οικιςμοφ, πζραν του ότι πρζπει να είναι μικρισ
κλίμακασ, κα πρζπει επίςθσ να προκφπτει και θ αναγκαιότθτά τουσ. Επίςθσ για τισ υποδομζσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κα πρζπει να προκφπτει θ αναγκαιότθτά τουσ, τόςο ωσ προσ το ποςοςτό
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που επιτυγχάνεται όςο και ωσ προσ τθν προβλεπόμενθ χριςθ του κτθρίου.
Τα κτίρια είναι ςθμαντικοί καταναλωτζσ ενζργειασ. Ζρευνεσ τθσ ΕΕ ζδειξαν ότι θ βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων, μπορεί να επιφζρει μείωςθ των εκπομπϊν του διοξειδίου του
άνκρακα, κακϊσ και του ςχετικοφ κόςτουσ ενζργειασ, ζωσ και 42%. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ,
τα δθμόςια κτίρια μποροφν να διαδραματίςουν πολφ ςθμαντικό ρόλο. Στο πλαίςιο αυτό,
περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράςεισ όπωσ:
 Μζτρα βελτίωςθσ του κελφφουσ (μόνωςθ, κλείςιμο χαραμάδων, κλπ).
 Αναβάκμιςθ Συςτθμάτων και Δικτφων Κζρμανςθσ - Ψφξθσ.
 Εγκατάςταςθ Θλιακϊν Συςτθμάτων για τθν παραγωγι Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ. Αντικατάςταςθ
Καυςίμου (Φυςικό Αζριο ι Υγραζριο).
 Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Φωτιςμοφ (Αναςχεδιαςμόσ, Εγκατάςταςθ Λαμπτιρων Οικονομικοφ
Τφπου, Αναβάκμιςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων, κλπ).
 Συμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ.
 Εγκατάςταςθ επί μζρουσ αυτοματιςμϊν ςτα ςυςτιματα κλιματιςμοφ, φωτιςμοφ και Κεντρικϊν
Συςτθμάτων Ελζγχου (BMS) και
 Εφαρμογι Οργανωτικϊν Ρρογραμμάτων Διαχείριςθσ και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ.
Για τισ παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ απαιτείται θ φπαρξθ μελζτθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
κτιρίου ςφμφωνα με τθν Κοινοτικι Οδθγία 2002/91/ΕΚ που ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τον
Νόμο 3661/2008.
Θ δράςθ κα ζχει επιπλζον και επιδεικτικό χαρακτιρα ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τόςο ςε άλλα
δθμόςια όςο και ςε ιδιωτικά κτίρια τθσ περιοχισ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

300.000,00

5,00%

4,24%

Δθμόςια Δαπάνθ

300.000,00

7,56%

5,94%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι παρζμβαςθσ.
Δικαιοφχοι
ΟΤΑ, Δθμόςιοι Φορείσ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

Κριτιρια

Ανάλυςθ

Βαρφτθτα

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ
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1

2

Προςταςία
περιβάλλοντοσ

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ
πρόταςθσ

3

4

Ρεαλιςτικότθτα
χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

ΤΝΟΛΟ

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο
ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν
με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μικρότερο
του 5%
Σαφινεια του περιεχομζνου
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο
με το είδοσ και το μζγεκοσ
του ζργου
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ
των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου

25%

100

0

25%

100

50

0

25%

100

60

30

25%

50

50

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ 19.2.3.5 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ,
πολιτιςτικά κζντρα, κλπ), τθ δράςθ 19.2.4.2 Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν
βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί
ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) που όλεσ μαηί ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ. Υπάρχει επίςθσ ςυνζργεια με όλεσ τισ δράςεισ τισ ςχετικζσ με τισ επενδφςεισ
(19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, κλπ) όπου δίνεται προτεραιότθτα ςε παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων τθσ περιοχισ, ενιςχφοντασ με τον
τρόπο αυτό τθν αειφορία τθσ, τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ζργα, προβλεπόμενα από τα Επιχειρθςιακά Σχζδια των Διμων
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και από τεχνικά δελτία των Διμων προτεινόμενα για ζνταξθ ςτο ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ, ζργα βελτίωςθσ
τθσ ποιότθτασ ηωισ.Υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ζργα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων που
ιδθ ζχουν υλοποιθκεί όπωσ παλιοφ Δθμαρχείου Κιβασ, Δθμαρχείου Ορχομενοφ που είχαν ενταχκεί ςτο
ΕΣΡΑ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου. Επίςθσ με ζργα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ
δθμοτικοφ φωτιςμοφ ςε κοινοχριςτουσ χϊρουσ, ςε ςχολικά κτιρια, ςε άλλα δθμόςια κτίρια που
προγραμματίηονται για τθν νζα προγραμματικι περίοδο.

19.2.4.2 τιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν
για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν
Σίτλοσ Δράςθσ

Βαςικζσ Τπθρεςίεσ & Ανάπλαςθ Χωριϊν ςε Αγροτικζσ Περιοχζσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.4

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

τιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν
υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν
(πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.4.2

Νομικι βάςθ

Άρκρο 20 ςθμείο δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.6 παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Θ δράςθ περιλαμβάνει τθ δθμιουργία, βελτίωςθι επζκταςθ παιδικϊν ςτακμϊν,αγροτικϊν ιατρείων,
χϊρων ακλθτιςμοφ, κζντρων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ κλπ. Στθν περίπτωςθ δθμιουργίασ νζασ
τζτοιασ υπθρεςίασ κα πρζπει να προκφπτει θ αναγκαιότθτά τθσ για τον τοπικό πλθκυςμό.
Θ δράςθ αναφζρεται ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ
εξυπθρζτθςθσ, ζργα που κα βοθκιςουν τουσ κατοίκουσ ςτθν κακθμερινότθτα τουσ βελτιϊνοντασ το
βιοτικό τουσ επίπεδο και τθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Τα ζργα αυτά ςυμβάλουν ςτθ ςυγκράτθςθ του
πλθκυςμοφ των περιοχϊν αλλά και ςτθν προςζλκυςθ επενδυτϊν εφόςον κα τουσ εξαςφαλίηουν κάποια
ποιοτικά standards κακθμερινισ ηωισ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

280.000,00

4,66%

3,95%

Δθμόςια Δαπάνθ

280.000,00

7,05%

5,54%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ.
Δικαιοφχοι
ΟΤΑ, Δθμόςιοι Φορείσ, Συλλογικοί Φορείσ με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
Κριτιρια
Ανάλυςθ
Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Σιμι βάςθσ
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1

2

3

4

Αναγκαιότθτα τθσ
πράξθσ

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ
πρόταςθσ

Ρεαλιςτικότθτα
χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

ΤΝΟΛΟ

Δεν υπάρχει παρόμοια
υπθρεςία / υποδομι ςτθν
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα
Υπάρχει παρόμοια
υπθρεςία / υποδομι ςτθν
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα

Σαφινεια του
περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ
και πλθρότθτα ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο
με το είδοσ και το μζγεκοσ
του ζργου
Ορκολογικόσ
προςδιοριςμόσ των
επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου

25%

100

0

25%

100

50

0

25%

100

60

30

25%

50

50

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ 19.2.3.5 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ,
πολιτιςτικά κζντρα, κλπ), τθ δράςθ 19.2.4.1Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ,
αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ οικιςμοφ κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε
χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίριαπου όλεσ μαηί ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ζργα, προβλεπόμενα από τα Επιχειρθςιακά Σχζδια των Διμων
και από τεχνικά δελτία των Διμων προτεινόμενα για ζνταξθ ςτο ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ, ζργα βελτίωςθσ
τθσ ποιότθτασ ηωισ.

50
Ελικώνασ – Παρναςςόσ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΣΑ

«τήριξη για Σοπική Ανάπτυξη μέςω του LEADER (ΣΑΠΣοΚ – Σοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων)» - ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ

19.2.4.3 τιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ
αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ
κλίμακασ
Σίτλοσ Δράςθσ

Βαςικζσ Τπθρεςίεσ & Ανάπλαςθ Χωριϊν ςε Αγροτικζσ Περιοχζσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.4

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

τιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ
αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ
μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.4.3

Νομικι βάςθ

Άρκρο 20 ςθμείο δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.6 παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Θ δράςθ περιλαμβάνει ςτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ,
ανάπλαςθσ, ςε τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ.
Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ανάδειξθ τθσ εικόνασ των οικιςμϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, θ ανάπτυξθ
τουριςτικισ υποδομισ μικρισ κλίμακασ ςτθν περιοχι, θ ανάδειξθ των αξιοκζατϊν τθσ, θ προβολι τθσ
περιοχισ, θ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν για τουσ πόρουσ τθσ περιοχισ, που κα ςυμβάλλουν ςτθν
βελτίωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ περιοχισ.
Θ δράςθ περιλαμβάνει καταρχιν ενζργειεσ όπωσ:
 πλακοςτρϊςεισ-πεηοδρομιςεισ
 αναπλάςεισ κοινόχρθςτων χϊρων πλατειϊν, περιβάλλοντοσ χϊρου
 ςθμάνςεισ
Πλεσ οι παραπάνω παρεμβάςεισ κα υλοποιθκοφν με ςεβαςμό ςτθν τοπικι αρχιτεκτονικι.
Από το τοπικό πρόγραμμα κα επιδιωχκεί θ ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι πιλοτικϊν καινοτόμων
εφαρμογϊν ςτα ζργα που κα ενταχκοφν.
Για τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ,κα επιδιωχκεί να γίνουν αναπλάςεισμε ζργα βελτίωςθσ του
μικροκλίματοσ (όπωσ: διαμόρφωςθ πεηοδρομίων με κατάλλθλα «ψυχρά» υλικά και φφτευςθ,
διαμόρφωςθ πλατειϊν με τοποκζτθςθ «ψυχρϊν» υλικϊν, τοποκζτθςθ κατάλλθλων ςυςτθμάτων
θλιοπροςταςίασ, προςκικθ ςτοιχείων νεροφ κλπ) και για τισ βελτιϊςεισ κτιρίων να προβλζπονται μικρζσ
παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Θ δράςθ ζχει ςτόχο επίςθσ, τθν ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ υποδομισ μικρισ κλίμακασ ςτθν περιοχι, τθν
ανάδειξθ των αξιοκζατϊν τθσ, τθν δθμιουργία διαδρομϊν (πεηοπορικϊν, ποδθλατικϊν), τθν προβολι τθσ
περιοχισ, τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν για τουσ πόρουσ τθσ περιοχισ.
Ρεριλαμβάνει ενδεικτικά:
 Κζντρα τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ,
 Ιπιεσ παρεμβάςεισ ςτθ φφςθ (για πεηοπορικζσ, ποδθλατικζσ διαδρομζσ, κζςεισ αναψυχισ,
ανάδειξθ χϊρων ςε φυςικά τοπία κλπ) με ςχετικι ςιμανςθ,
 Τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ
 Δράςεισ προϊκθςθσ - προβολισ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ
Στθν περιοχι παρζμβαςθσ ζμφαςθ κα δοκεί ςε:
Ιπιεσ παρεμβάςεισ ςτθ φφςθ που κα υποςτθρίηουν τον εναλλακτικό τουριςμό (πεηοπορικζσ, ποδθλατικζσ
διαδρομζσ, κζςεισ αναψυχισ, ανάδειξθ χϊρων ςε φυςικά τοπία) ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
προδιαγραφζσ,
Δράςεισ ςιμανςθσ των διαδρομϊν τόςο με καλαίςκθτεσ πινακίδεσ με φυςικά υλικά όςο και μζςα από τθν
παροχι πλθροφόρθςθσ ςε κινθτά τθλζφωνα.
Δράςεισ ανάδειξθσ των αξιοκζατων τθσ περιοχισμε ςιμανςθ τφπου MATRIX με μθνφματα τόςο για τθν
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ιςτορία του αξιοκζατου αλλά και για τθν γεωγραφικι του κζςθ (ςυντεταγμζνεσ, φψοσ) και οτιδιποτε άλλο
μπορεί να διευκολφνει τουσ επιςκζπτεσ,
Δράςεισ προϊκθςθσ - προβολισ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ με ζντυπα και ψθφιακά
μζςα, εκδθλϊςεων για τθν προβολι τθσ περιοχισ (π.χ. famtripsklp).
Προτεραιότθτα υποδράςθσ:
Το ζργο ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ - προβολι του εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςτθν περιοχι
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο
υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

768.000,00

12,79%

10,84%

Δθμόςια Δαπάνθ

768.000,00

19,35%

15,21%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ.
Δικαιοφχοι
ΟΤΑ και φορείσ τουσ, Δθμόςιοι Φορείσ, Συλλογικοί Φορείσ με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ
αντίςτοιχων ζργων, κακϊσ και φυςικά ι νομικά πρόςωπα των οποίων θ επιλεξιμότθτα κα εξειδικευτεί ςτο
ςχετικό εκνικό κεςμικό πλαίςιο.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

Κριτιρια

Ανάλυςθ
Ναι
Πχι

1

Προτεραιότθτεσ υποδράςθσ

2

υμβατότθτα με τθν
τοπικι αρχιτεκτονικι,
Διατθρθτζο ι
παραδοςιακό κτίριο

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό
κτίριο
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ

Ειςαγωγι καινοτομίασ /
ΣΠΕ ι πιλοτικϊν
καινοτόμων εφαρμογϊν

Ναι

3

4

5

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ

Βαρφτθτα

Σιμι βάςθσ

100
0

15%%

100
50

Δεν απαιτείται

50
20%

Πχι
Σαφινεια του περιεχομζνου
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου

Μοριοδότθςθ

15%

100
0

10%

100

50

0
20%

100
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υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

6

7

Ρεαλιςτικότθτα αξιοπιςτία κόςτουσ,
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤5

Ρεαλιςτικότθτα
χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων /
αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων /
αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤
30
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο >
30
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο
με το είδοσ και το μζγεκοσ
του ζργου
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ
των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου

ΤΝΟΛΟ

60

30

10%

100

60

30

0

10%

50

50

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με τθ δράςθ 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του
τουριςμοφ (και τθν αντίςτοιχθ οριηόντια 19.2.3.3) δεδομζνου ότι θ ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ υποδομισ
τθσ περιοχισ μαηί με τθν ανάδειξθ των αξιοκεάτων τθσ ςυμβάλουν ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν. Υπάρχει
ςυνζργεια και με τισ υπόλοιπεσ δράςεισ δθμόςιου χαρακτιρα (19.2.4.5, 19.2.4.4), ςχετικζσ με τθν
ανάδειξθ του πολιτιςμοφ, τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ. Με όλεσ αυτζσ τισ δράςεισ ομορφαίνει θ περιοχι και
αναδεικνφεται θ μοναδικι τθσ ταυτότθτα. Επίςθσ, με τθ δράςθ 19.2.7.3 τθσ ςυνεργαςίασ για ανάπτυξθ
εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με ςχετικζσ δράςεισ που προγραμματίηουν όλοι οι Διμοι τθσ περιοχισ. Επίςθσ θ
ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ τθσ περιοχισ με τθν Ακινα αποτελεί ζναν πρόςκετο λόγο προςζλκυςθσ
επιςκεπτϊν που αγαποφν τον εναλλακτικό τουριςμό, τθν πεηοπορία, τθν ποδθλαςία ςτθ φφςθ και κα
διευκολυνκοφν αν κζλουν π.χ. να μεταφζρουν άνετα τα ποδιλατά τουσ ςτθν περιοχι, μθ
χρθςιμοποιϊντασ κακόλου ωσ μζςο το αυτοκίνθτο και προτιμϊντασ τουσ αειφόρουσ τρόπουσ
μετακίνθςθσ.

19.2.4.4 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
Σίτλοσ Δράςθσ

Βαςικζσ Τπθρεςίεσ & Ανάπλαςθ Χωριϊν ςε Αγροτικζσ Περιοχζσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.4
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Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.4.4

Νομικι βάςθ

Άρκρο 20 ςθμείο δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.6 παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Θ δράςθ περιλαμβάνει πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και παραςτάςεισ, φεςτιβάλ, εκκζςεισ και άλλεσ
παρόμοιεσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Κα υποςτθριχκοφν εκδθλϊςεισ που ςυμβάλουν ςτθν
ανάδειξθ τθσ αγροτικισ και γενικότερα τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ. Οι εκδθλϊςεισ κα
πρζπει να αναδεικνφουν τα ςτοιχεία του πολιτιςμοφ, τθσ ιςτορίασ τθσ περιοχισ, τα ικθ και τα ζκιμα, ι
τα τοπικά προϊόντα..
Οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ με τον τρόπο αυτό κα ςυμβάλουν ςτθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν
ςτοιχείων των περιοχϊν, ςτθν ψυχαγωγία των κατοίκων, ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν. Οι εκδθλϊςεισ
μπορεί επίςθσ να αφοροφν εναλλακτικό ακλθτιςμό (ορειβαςία, mountainbike κλπ), τοπικι κουηίνα,
τοπικά προϊόντα κλπ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

50.000,00

0,83%

0,71%

Δθμόςια Δαπάνθ

50.000,00

1,26%

0,99%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Α) Φορείσ εντόσ Δθμοςίου Τομζα (όπωσ ΟΤΑ, άλλοι τοπικοί δθμόςιοι φορείσ) που είναι αρμόδιοι για
τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν δράςεων ι ζχουν ςυναφείσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ, εμπειρία και
ικανότθτα,
Β) Φορείσ εκτόσ Δθμοςίου Τομζα (όπωσ ςωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπζσ ΜΚΟ – ΝΡΛΔ) με ςυναφείσ
καταςτατικοφσ ςκοποφσ, αποδεδειγμζνθ εμπειρία και ικανότθτα ι και κακικοντα.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α

Κριτιρια

1

Φφςθ/Αντικείμενο
εκδιλωςθσ που
ςυνδζεται με ιςτορία και
τοπικά δρϊμενα

2

Επαναλθψιμότθτα
εκδιλωςθσ ςτο πλαίςιο
του παρόντοσ ςχεδίου
χρθματοδότθςθσ

3

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Ανάλυςθ
Ρολιτιςτικό γεγονόσ

Βαρφτθτα
25%

Λςτορικό γεγονόσ
Ακλθτικό γεγονόσ
Διοργάνωςθ για 4 και άνω
ζτθ

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

100
100
60

25%

100

Διοργάνωςθ για 2 ι 3 ζτθ

50

Διοργάνωςθ για 1 ζτοσ
Σαφινεια του
περιεχομζνου τθσ
πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά

0

25%

100
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Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά
πλθρότθτα ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
50

Ρεαλιςτικότθτα αξιοπιςτία κόςτουσ

4

ΤΝΟΛΟ

Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤ 30
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
> 30

0

25%

100

60

30

0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.3.5&19.2.4.2 που αφοροφν τθ βελτίωςθ υπθρεςιϊν για τθν
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ και όλεσ μαηί ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.
Επίςθσ με τθν 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον
πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ
κλθρονομιάσ των χωριϊν και τθν 19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και
υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ
κλίμακασ. Μαηί με τισ δράςεισ αυτζσ επιτυγχάνεται επιπλζον και θ προςζλκυςθ επιςκεπτϊν.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Συνζργεια / Συμπλθρωματικότθτα υπάρχει με τισ προτάςεισ ζργων των Διμων για ζνταξθ ςτο ΕΡ
Στερεάσ Ελλάδασ για τθν ανάδειξθ του πολιτιςμοφ, τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ.

19.2.4.5 τιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον
πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και
φυςικισ κλθρονομιάσ
Σίτλοσ Δράςθσ

Βαςικζσ Τπθρεςίεσ & Ανάπλαςθ Χωριϊν ςε Αγροτικζσ Περιοχζσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.4

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

τιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον
πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ
και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με
υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικοοικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν/ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων,
55
Ελικώνασ – Παρναςςόσ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΣΑ

«τήριξη για Σοπική Ανάπτυξη μέςω του LEADER (ΣΑΠΣοΚ – Σοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων)» - ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ

πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.)
Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.4.5

Νομικι βάςθ

Άρκρο 20 ςθμείο ςτ) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.6 παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Θ δράςθ περιλαμβάνει μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςτικι και τθν φυςικι
κλθρονομιά τθσ περιοχισ.
Ωσ προσ τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, θ δράςθ αυτι ζχει ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ
περιοχισ. Αναφζρεται τόςο ςτθν υλικι όςο και ςτθν άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά.
Ενδεικτικά, θ δράςθ περιλαμβάνει ενιςχφςεισ ςε:
 μουςεία, αρχεία, βιβλιοκικεσ, καλλιτεχνικά και πολιτιςτικά κζντρα ι χϊροι, κζατρα, οργανιςμοφσ ςτον
τομζα του ηωντανοφ κεάματοσ, ιδρφματα κινθματογραφικισ κλθρονομιάσ και άλλεσ παρόμοιεσ
καλλιτεχνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ που ςυνδζονται με τθν τοπικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ.
 αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μνθμεία, ιςτορικοφσ χϊρουσ και κτίρια, ανάδειξθ αξιοκζατων τθσ περιοχισ με
ςχετικι ςιμανςθ
 άυλθ κλθρονομιά οποιαςδιποτε μορφισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εκίμων και τθσ χειροτεχνίασ τθσ
λαϊκισ παράδοςθσ·
 πολιτιςτικζσ και καλλιτεχνικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και προϊκθςθ τθσ κατανόθςθσ
τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ προςταςία και θ προϊκθςθ τθσ πολυμορφίασ τθσ πολιτιςτικισ ζκφραςθσ
μζςω προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και αυξθμζνθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ, μεταξφ άλλων με τθ
χριςθ των νζων τεχνολογιϊν·
 ςφνταξθ ι ςφνκεςθ, επεξεργαςία, παραγωγι, διανομι, ψθφιοποίθςθ και ζκδοςθ μουςικϊν και
λογοτεχνικϊν ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταφράςεων που ςυνδζονται με τθν τοπικι
κλθρονομιά τθσ περιοχισ.
 οπτικοακουςτικά μζςα, ςυγγραφι ςεναρίου, ανάπτυξθ, παραγωγι, διανομι και προϊκθςθ
οπτικοακουςτικϊν ζργων που ςυνδζονται με τθν τοπικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ
Στθν περιοχι παρζμβαςθσ κα ενιςχυκοφν ενζργειεσ ςχετικζσ με τα παραπάνω, κα αναδειχκοφν μνθμεία ςτοιχεία τθσ αγροτικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, αρχαιολογικοί χϊροι, μνθμεία ιςτορίασ τθσ περιοχισ κλπ.
Επίςθσ, κα δοκεί ζμφαςθ ςε ψθφιοποίθςθ και χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν,
χϊρων, μνθμείων κλπ, τθ δθμιουργία οπτικοακουςτικϊν ζργων.
Ωσ προσ τθν φυςικι κλθρονομιά, θ δράςθ αφορά τθν ανάδειξθ, προςταςία και διατιρθςθ τθσ φυςικισ
κλθρονομίασ και ςυναφϊν πόρων (όπωσ γεωργικι βιοποικιλότθτα και άγρια ηωι, τοπία, παραδοςιακζσ
καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ) αγροτικϊνοικοςυςτθμάτων υψθλισ αξίασ κλπ. Ρρόκειται για τοπικισ εμβζλειασ και
μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ και αφορά περιοχζσ μικροφ μεγζκουσ(για παράδειγμα εντοπιςμζνεσ ενότθτεσ
παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν, ορεινά τοπικά οικοςυςτιματα) και οικιςμοφσ μζχρι και 5.000 κατοίκουσ..
Ρεριλαμβάνει δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (εκδθλϊςεισ, καμπάνιεσ) ςτουσ Διμουσ για τθν
ςυνειδθτοποίθςθ των κατοίκων ςχετικά με τουσ πόρουσ τθσ περιοχισ τουσ και τθν ανάγκθ προςταςίασ τουσ.
Στθν περιοχι εφαρμογισ θ δράςθ αυτι (ωσ προσ τθν φυςικι κλθρονομιά) κα επιδιωχκεί να υλοποιθκεί ςε
περιοχζσ Natura ςταορεινά οικοςυςτιματα του Ραρναςςοφ, του Ελικϊνα ι ςτθν περιοχι τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ τθσ λίμνθσ Υλίκθσ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο
υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

90.000,00

1,50%

1,27%

56
Ελικώνασ – Παρναςςόσ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΣΑ

«τήριξη για Σοπική Ανάπτυξη μέςω του LEADER (ΣΑΠΣοΚ – Σοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων)» - ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ

Δθμόςια Δαπάνθ

90.000,00

2,27%

1,78%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ.
Δικαιοφχοι
Α) Φορείσ εντόσ Δθμοςίου Τομζα (ΟΤΑ, Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν, Ρανεπιςτιμια, άλλοι
τοπικοί δθμόςιοι φορείσ) που είναι αρμόδιοι για τθν υλοποίθςθ τωνςχετικϊν δράςεων ι ζχουν ςυναφείσ
καταςτατικοφσ ςκοποφσ, εμπειρία και ικανότθτα,
Β) Φορείσ εκτόσ Δθμοςίου Τομζα (όπωσ ςωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπζσ ΜΚΟ – ΝΡΛΔ) με ςυναφείσκαταςτατικοφσ
ςκοποφσ, αποδεδειγμζνθ εμπειρία και ικανότθτα ι και κακικοντα (όπωσ ενδεικτικά ανάκεςθ αρμοδιοτιτων
διαχείριςθσ).
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
1

2

3

4

5

Κριτιρια
Ειςαγωγι καινοτομίασ /
ΣΠΕ ι πιλοτικϊν
καινοτόμων εφαρμογϊν
Τλοποίθςθ ςε κατθγορίεσ
και είδοσ περιοχϊν ςε
ςχζςθ και με τθ
ςπουδαιότθτά τουσ ι τθν
κριςιμότθτα αςκοφμενων
πιζςεων
(περιοχζσ RAMSAR,
NATURA,
προςτατευόμενεσ
περιοχζσ, υγροβιότοποι,
κατθγορίεσ γεωργικισ
δραςτθριότθτασ όπωσ
εντατικι γεωργία ι
λειμϊνεσ και άλλεσ
περιοχζσ με υψθλζσ
πιζςεισ αςκοφμενεσ από
τθ γεωργία): Ναι
υμβατότθτα με τθν
τοπικι αρχιτεκτονικι

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ

Ανάλυςθ
Ναι

Βαρφτθτα

Μοριοδότθςθ
15%

Πχι
Ναι

Πχι
Διατθρθτζο ι παραδοςιακό
κτίριο
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Δεν απαιτείται
Σαφινεια του
περιεχομζνου τθσ
πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων

Σιμι βάςθσ

100
0

15%

100

0
15%

100
50
100

15%

100

50

0

15%

100
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6

7

Ρεαλιςτικότθτα αξιοπιςτία κόςτουσ,
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤5

Ρεαλιςτικότθτα
χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

ΤΝΟΛΟ

/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤ 30
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
> 30
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο
με το είδοσ και το μζγεκοσ
του ζργου
Ορκολογικόσ
προςδιοριςμόσ των
επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου

60

30

15%

100

60

30

0

10%

50

50

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ 19.2.7.8: Κοινζσ προςεγγίςεισ ςε ότι αφορά τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ
των υδάτων, δεδομζνου ότι αυτζσ οι δράςεισ (μαηί με τθν παροφςα) ςυμβάλουν ςτθν προςταςία και
διατιρθςθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ. Υπάρχει ςυνζργεια επίςθσ με τισ δράςεισΒελτίωςθσ των
βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, όπωσ των παιδικϊν ςτακμϊν, των αγροτικϊν ιατρείων, των
ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων (δράςεισ 19.2.4.2, 19.2.3.5) που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ
ςτθν περιοχι.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Βιοποικιλότθτα, επίςθσ με ςχετικζσ δράςεισ του Φορζα
Διαχείριςθσ του Ραρναςςοφ για τθν περιοχι εφαρμογισ.

19.2.5Παρεμβάςεισ για τθ Βελτίωςθ Τποδομϊν ςτον Πρωτογενι Σομζα
19.2.5.1 Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ
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Σίτλοσ Δράςθσ

Παρεμβάςεισ για τθ Βελτίωςθ Τποδομϊν ςτον Πρωτογενι Σομζα

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.5

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.5.1

Νομικι βάςθ

Άρκρο 17, §1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Λ, του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ(ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ καταςκευι ζργων πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ
εκμεταλλεφςεισ για τθν γριγορθ και αςφαλι μεταφορά τθσ 1θσ φλθσ ςε μονάδεσ μεταποίθςθσ, τθν
ταχφτερθ και αςφαλζςτερθ μεταφορά των ευπακϊν προϊόντων και τθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ
τουσ και με τελικό ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθταστων επιχειριςεων μεταποίθςθσ.
Για τθν καταςκευι των ζργων αυτϊν πρόςβαςθσ είναι υποχρεωτικι θ αςφαλτοτςιμεντόςτρωςθ.
Κα πρζπει να αποδεικνφεται θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ του ζργου, με τθν ζννοια των ωφελοφμενων
παραγωγϊναλλά και τθν υποχρεωτικι εξυπθρζτθςθ τουλάχιςτον μίασ μεταποιθτικισ μοναδασ. Επίςθσ,
κα πρζπει να υπάρχει ςφνδεςθ του προτεινόμενου ζργου με το υφιςτάμενο ι και το υπό καταςκευι
οδικό δίκτυο.
Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ:
Σφνδεςθ του ζργου με το υφιςτάμενο ι και το υπό καταςκευι οδικό δίκτυο.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και Ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

100.000,00

1,67%

1,41%

Δθμόςια Δαπάνθ

100.000,00

2,52%

1,98%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
ΟΤΑ -Δθμόςιοι Φορείσ με αρμοδιότθτα ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ δράςθσ.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
Κριτιρια
Ανάλυςθ
Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ
1

2

3

Προτεραιότθτεσ υποδράςθσ

Αρικμόσ μονάδων
μεταποίθςθσ που
εξυπθρετοφνται από τθν
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ

αφινεια και πλθρότθτα

Ναι
Πχι
Εξυπθρετοφνται
περιςςότερεσ από 3
μονάδεσ
Εξυπθρετοφνται
περιςςότερεσ από 2 και ζωσ
3 μονάδεσ
Εξυπθρετοφνται
τουλάχιςτον 2 μονάδεσ
Σαφινεια του περιεχομζνου

20%

100
50

20%

100

Σιμι βάςθσ

60

20%

30
100
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τθσ πρόταςθσ

4

5

Ετοιμότθτα ζναρξθσ
υλοποίθςθσ τθσ
πρόταςθσ

Ρεαλιςτικότθτα
χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

ΤΝΟΛΟ

τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου
των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο
με το είδοσ και το μζγεκοσ
του ζργου
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ
των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου

50

0

20%

100

60

30

20%

50

50

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.2.1, 19.2.2.2 Ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία
και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων (και τισ αντίςτοιχεσ οριηόντιεσ) με τθν ζννοια τθσ διευκόλυνςθσ
τθσ μεταφοράσ τθσ πρϊτθσ φλθσ ςτισ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ βελτίωςθσ τθσ αγροτικισ οδοποιίασ που προβλζπουν, όλοι
οι Διμοι τθσ περιοχισ, ςτα Επιχειρθςιακά τουσ Ρρογράμματα.
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19.2.7 υνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων
19.2.7.2Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα
των τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ

Σίτλοσ Δράςθσ

υνεργαςία μεταξφ Διαφορετικϊν Παραγόντων

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.7

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον
τομζα των τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.7.2

Νομικι βάςθ

Άρκρο 35 ςθμείο 2γ) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.e15 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ(ΕΕ)
808/2014
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι να ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των τοπικϊν επιχειριςεων του
αγροτοδιατροφικοφ τομζα με τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων, τθν αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν και
καινοτομιϊν (νζα υλικά, τεχνολογίεσ ςυςκευαςίασ που παρατείνουν ςθμαντικά τθ διάρκεια ηωισ των
τροφίμων κλπ) και τθν ανάπτυξθ προϊόντων προςτικζμενθσ αξίασ ςε τομείσ όπωσ:
 των γαλακτοκομικϊν/τυροκομικϊν προϊόντων
 του κρζατοσ και των αλλαντικϊν
 του οίνου
Ωσ προσ τα νζα γαλακτοκομικά προϊόντα, με τθν παροφςα δράςθ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν οι
ιδιοτυπίεσ τθσ περιοχισ και κα δθμιουργθκοφν νζα προϊόντα που ςυνδζονται με τθν περιοχι,
γιαοφρτι, «μικρά τυριά» υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ με προοπτικζσ ανάπτυξθσ, όπωσ π.χ. το
οψιμοτφρι που δεν διατίκεται ςιμερα ςε ςυςκευαςία κλπ.
Ωσ προσ τα προϊόντα του κρζατοσ, με τθν παροφςα δράςθ κα μποροφςε να διερευνθκεί ο τρόποσ
αξιοποίθςθσ τθσ φιμθσ που ζχει θ περιοχι για το ςουβλάκι Λιβαδειάσ, το οποίο όμωσ ςιμερα δεν
ανταποκρίνεται ςτισ γευςτικζσ απαιτιςεισ των καταναλωτϊν. Επιπλζον, και ο τομζασ των αλλαντικϊν,
κα διερευνθκεί, ϊςτε να δθμιουργθκεί προϊόν που αναδεικνφει τθν παράδοςθ τθσ περιοχισ.
Ωσ προσ τον τομζα του οίνου, κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν οι ξεχαςμζνεσ τοπικζσ ποικιλίεσ
αμπζλου με τθν δθμιουργία νζου προϊόντοσ (οίνου, αποςταγμάτων)που κα αναδεικνφει τθν
ταυτότθτα τθσ περιοχισ.
Με τθν δράςθ αυτι κα υποςτθριχκοφν υπάρχουςεσ αλλά και νζεσ επιχειριςεισ, διευκολφνοντασ
ουςιαςτικά τθν ανάπτυξθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων τουσ και βελτιϊνοντασ ςθμαντικά τισ
προοπτικζσ ανάπτυξισ τουσ.
Θ δράςθ περιλαμβάνει τθν δθμιουργία των ςχθμάτων ςυνεργαςίασ, δράςεισ εμψφχωςθσ για τθν
δικτφωςθ των εταίρων που κα ςυμμετζχουν ςε κάκε ςχζδιο, τθν εκπόνθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων,
τθν ανάπτυξθ – πιλοτικι δοκιμι των αποτελεςμάτων του κάκε ςχεδίου, προϊκθςθ των
αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, δράςεισ εμψφχωςθσ για τθν προςζλκυςθ νζων μελϊν.
Θ δράςθ κα πρζπει να υλοποιθκεί με τθν ςυνεργαςία ερευνθτικοφ φορζα, οικονομικοφ φορζα τθσ
περιοχισ και επιχειριςεων τθσ περιοχισ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαςφνδεςθτομζων και οικονομικϊν παραγόντων.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε

Ποςοςτό (%) ςε
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επίπεδο υπομζτρου

επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

53846,15

0,90%

0,76%

Δθμόςια Δαπάνθ

35.000,00

0,88%

0,69%

Ιδιωτικι υμμετοχι

18.846,15

0,93%

0,93%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Νεοςυςτακζντα ςυμπλζγματα φορζων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινοφν νζα
δραςτθριότθτα
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
1

2

3

4

Κριτιρια
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ
ςχθματιςμοφ
υμμετοχι ςυλλογικϊν ι
ερευνθτικϊν φορζων ςτθ
ςυνεργαςία (δεν αφορά
ςτθν υποδράςθ 19.2.7.3)

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Εμπειρία του υπευκφνου
ςτθν εκτζλεςθ και
ςυντονιςμό ζργου
ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ
ζχει ςυμμετάςχει
τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο
ςυνεργαςίασ)

5

Ικανότθτα, εμπειρία και
αξιοπιςτία των μελϊν του
δικτφου

6

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

ΤΝΟΛΟ

Ανάλυςθ
(για κάκε μζλοσ δίδονται 10
βακμοί - μζγιςτοσ αρικμόσ
βακμολογοφμενων μελϊν
10)
Συμμετοχι ερευνθτικοφ
φορζα
Συμμετοχι ςυλλογικοφ ι
ςυνεργατικοφ φορζα
Κανζνα από τα παραπάνω
Σαφινεια του περιεχομζνου
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ναι

Πχι
Ροςοςτό >50% των μελϊν
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα
ςυνεργαςίασ
Ροςοςτό <50% των μελϊν
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα
ςυνεργαςίασ
Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

Βαρφτθτα

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

20%
20%

100
50
0

15%

100

50

0
15%

100

0

15%

100

0

15%

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.2:
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Μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων. Θ παροφςα δράςθ υποςτθρίηει τισ
επενδφςεισ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων ςτθν ειςαγωγι καινοτομίασ, νζασ τεχνολογίασ, νζων
προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. Επίςθσ υπάρχει ςυνζργεια με
τθ δράςθ 19.2.1.2 Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ αγροτικϊν περιοχϊν όπου
προβλζπονται δράςεισ θ βελτίωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των κατόχων και των
εργαηομζνων των πολφ μικρϊν και μικρομεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ) ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ
και εμπορίασ προϊόντων διατροφισ, με ενδεικτικό κζμα κατάρτιςθσ τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ
αξίασ των παραγόμενων προϊόντων.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με τθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ
όπου ο αγρο-διατροφικόσ τομζασ αναγνωρίηεται ωσ ςτρατθγικόσ τομζασ. Τα προϊόντα που
ερευνϊνται από τθν παροφςα δράςθ εμπεριζχονται ςτα προϊόντα από το καλάκιτθσ περιφζρειασ.

19.2.7.3 υνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων
εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ
και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό
Σίτλοσ Δράςθσ

υνεργαςία μεταξφ Διαφορετικϊν Παραγόντων

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.7

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

υνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν
μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ
και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που
ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.7.3

Νομικι βάςθ

Άρκρο 35 ςθμείο 2γ) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.e15 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ(ΕΕ)
808/2014
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Θ δράςθ περιλαμβάνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ τοπικϊν επιχειριςεων τουριςμοφ για ενζργειεσ όπωσ
ενδεικτικά:
α) τον ςχεδιαςμό – υλοποίθςθ δράςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςτθν περιοχι, για τθ δθμιουργία
διαδρομϊν πεηοπορίασ, ποδθλαςίασ κλπ, για τθν ανάπτυξθ γαςτρονομικοφ, πολιτιςτικοφ τουριςμοφ
κλπ.
β) τθ δθμιουργίαΔιαδραςτικϊνΕφαρμογϊνΕνθμζρωςθσ - Ρροβολισςθμείων φυςικοφ και πολιτιςτικοφ
ενδιαφζροντοσ τθσ περιοχισ, τθν δθμιουργία διαδρομϊν.
γ) τθ δθμιουργία πακζτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ (φυςιολατρικοφ, πολιτιςτικοφ κλπ).
δ) τθ δθμιουργία Brand name τθσ περιοχισ, τθν ανάπτυξθ Management - Marketing τθσ περιοχισ, τθν
προβολι – προϊκθςι τθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
ε) τθν οργάνωςθ κάποιων μεγάλων γεγονότων κάκε χρόνο
Θ δράςθ περιλαμβάνει τθν δθμιουργία ςχθμάτων ςυνεργαςίασ, δράςεισ εμψφχωςθσ για τθν δικτφωςθ
των εταίρων που κα ςυμμετζχουν ςε κάκε ςχζδιο, τθν εκπόνθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων,
τθνυλοποίθςθ δράςεων του κάκε ςχεδίου, προϊκθςθ των αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ
ςχεδίου, δράςεισ εμψφχωςθσ για τθν προςζλκυςθ νζων μελϊν.
Κα πρζπει να ςυγκροτθκοφν ςχιματα ςυνεργαςίασ φορζων με νομικι οντότθτα ςτθν οποία κα
προςδιορίηεται ο επικεφαλισ εταίροσ και κα διακζτουν εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ (ςφμφωνο
ςυνεργαςίασ).
Απαιτείται ικανότθτα των ςχθμάτων ςυνεργαςίασ ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ του κάκε
προτεινόμενουεπιχειρθματικοφ ςχεδίου.
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Απαιτοφνται γνϊςεισ και προςόντα τθσ κάκε ομάδασ που να ςυμβάλουν ςτθνεπιτυχι υλοποίθςθ του
κάκε ςχεδίου.
Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ:
Στο ςυνεργατικό ςχθματιςμό ςυμμετζχουν επιχειριςεισ αγροτουριςμοφ, ι εναλλακτικοφ τουριςμοφ, ι
αγροκτιματα.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

100.000,00

1,67%

1,41%

Δθμόςια Δαπάνθ

65.000,00

1,64%

1,29%

Ιδιωτικι υμμετοχι

35.000,00

1,72%

1,72%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Νεοςυςτακζντα ςυμπλζγματα φορζων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινοφν νζα
δραςτθριότθτα
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
1

2

3

4

Κριτιρια
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ
ςχθματιςμοφ

Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Εμπειρία του υπευκφνου
ςτθν εκτζλεςθ και
ςυντονιςμό ζργου
ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ
ζχει ςυμμετάςχει
τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο
ςυνεργαςίασ)

Ανάλυςθ

Βαρφτθτα

(για κάκε μζλοσ δίδονται 10
βακμοί - μζγιςτοσ αρικμόσ
βακμολογοφμενων μελϊν
10)

20%

Ναι

20%

Πχι
Σαφινεια του
περιεχομζνου τθσ
πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά
πλθρότθτα ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ
ωσ προσ τα απαιτοφμενα
για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ναι

Πχι

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

100
0

15%

100

50

0
15%

100

0
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5

Ικανότθτα, εμπειρία και
αξιοπιςτία των μελϊν του
δικτφου

6

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

ΤΝΟΛΟ

Ροςοςτό >50% των μελϊν
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα
ςυνεργαςίασ
Ροςοςτό <50% των μελϊν
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα
ςυνεργαςίασ
Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

15%

100

0

15%

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.2.3 & 19.2.3.3 για Επενδφςεισ ςτον τουριςτικό τομζα
(καταλφματα, εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, κλπ), δεδομζνου ότι μονάδεσ που κα ενιςχυκοφν κα
ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα δράςθ ςυνεργαςίασ για να αναπτφξουν από κοινοφ διαδρομζσ, κοινζσ
υπθρεςίεσ (π.χ. ξεναγοφ) κλπ. Υπάρχει επίςθσ ςυνζργεια με τθ δράςθ 19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ
για δθμόςια χριςθ ςε υποδομζσ αναψυχισ, και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ αλλά και με
τισ υπόλοιπεσ δράςεισ δθμόςιου χαρακτιρα για τθν ανάδειξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ αφοφ με τθν παροφςα δράςθ κα αναδειχκοφν (με ςιμανςθ, με προβολι)
όλοι αυτοί οι πόροι τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια τθσ δράςθσ εμφανίηεται με τισ προτεραιότθτεσ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ για τθν Ρεριφζρεια τθσ Στερεάσ Ελλάδασ για τθν ανάπτυξθ τουριςμοφ «εμπειρίασ» ςτθν
περιοχι. Υπάρχει ςυνζργεια με ςχεδιαηόμενεσ δράςεισ των Διμων τθσ περιοχισ για τθν ανάπτυξθ
εναλλακτικοφ τουριςμοφ ϊςτε να αποτελζςει θ περιοχι τζτοιο προοριςμό.

19.2.7.5 Διαφοροποίθςθ των γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ςε δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με το περιβάλλον και τθ διατροφι
Σίτλοσ Δράςθσ

υνεργαςία μεταξφ Διαφορετικϊν Παραγόντων

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.7

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Διαφοροποίθςθ των γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ςε δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με το περιβάλλον και τθ διατροφι

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.7.5

Νομικι βάςθ

Άρκρο 35 ςθμείο 2 ια) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.e15 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
808/2014
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Θ δράςθ αναφζρεται ςτθ δθμιουργία διδακτικισ φάρμασ (Didacticfarm). Οι διδακτικζσ φάρμεσ,
γνωρίηουν μεγάλθ ανάπτυξθ ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και κυρίωσ ςτθν Λταλία.Είναι αγροτικζσ
επιχειριςεισ και αγροτουριςτικζσ δομζσ δομθμζνεσ ανάλογα και οργανωμζνεσ, ϊςτε να υποδζχονται
παιδιά και εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ. Ρροςφζρει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να μάκουν για τθ γεωργία,
τον κφκλο των τροφίμων, τθν αγροτικι ηωι, τθν οικοτεχνία και τον κοινωνικό ρόλο που
διαδραματίηουν οι αγρότεσ. Θ «εμπειρία ςτο αγρόκτθμα» δείχνει ςτουσ μακθτζσ τον αγροτικό τρόπο
ηωισ, τουσ μεταδίδει τθ γνϊςθ των τοπικϊν προϊόντων και των τοπικϊν παραδόςεων, τθσ
αλλθλεξάρτθςθσ των τροφίμων με τθν γεωργία και τθν υγεία, δθμιουργϊντασ μια γόνιμθ ςχζςθ
μεταξφ του κόςμου του ςχολείου και του κόςμου τθσ παραγωγισ. Ωςτόςο, θ διδακτικι αυτι εμπειρία
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μπορεί να μεταφερκεί και ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ, αλλά ςτουσ επιςκζπτεσ – τουρίςτεσ τθσ.
Αποτελεί μια ςυμπλθρωματικι, διαφοροποιθμζνθ δραςτθριότθτα για τουσ αγρότεσ.
Τα οφζλθ είναι πολφ ςθμαντικά, όπωσ ενδεικτικά:
 Οι νζοι τθσ περιοχισ με τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ανακαλφπτουν τθ φφςθ και τθν περιοχι
τουσ μζςω των αγροτικϊν δραςτθριοτιτων και των τοπικϊν προϊόντων τουσ,
 Οι νζοι μακαίνουν κζματα υγιεινισ διατροφισ, μαγειρικισ με προϊόντα του τόπου, αγροτικισ
οικονομίασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,
 Οι επιςκζπτεσ και οι μακθτζσ από άλλεσ περιοχζσ ζρχονται ςε επαφι με τθν περιοχι
γνωρίηοντασ τα τοπικά τθσ προϊόντα, τισ τοπικζσ παραδόςεισ
 Οι αγρότεσ βρίςκουν εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ
 Οι κάτοικοι επανα-εκτιμοφν τον πλοφτο τθσ περιοχισ τουσ
 Αναδεικνφονται τα τοπικά προϊόντα
Για τον ςκοπό αυτό κα δθμιουργθκεί δίκτυοΔιμων και αγροτϊν, αγροτικϊν επιχειριςεων,
εκπαιδευτικϊν φορζων, ςυμβοφλων, εκπαιδευτικϊν φορζων, τοπικϊν Συλλόγων κλπ.
Θ δράςθ περιλαμβάνει:
- Εμψφχωςθ, για τθν εξεφρεςθ των εταίρων και τθ δικτφωςι τουσ προκειμζνου να κακοριςτεί
το ςχιμα ςυνεργαςίασ.
- Δθμιουργία ςχιματοσ ςυνεργαςίασ
- Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ και το
ςυντονιςμό τθσ.
- Επιχειρθματικό Σχζδιο Μελζτθ – ςχεδιαςμό ςθμείων ενδιαφζροντοσ / δυνατότθτασ ανάπτυξθσ
διδακτικϊν αγροκτθμάτων
- Ευαιςκθτοποίθςθ αγροτϊν ςτθν ιδζα τθσ διδακτικισ φάρμασ
- Κατάρτιςθ αγροτϊν ςτθ δθμιουργία διδακτικισ φάρμασ
- Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε διδακτικζσ φάρμεσ ςτθν Λταλία
- Υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που κα περιλαμβάνει τθν δθμιουργία διδακτικισ
φάρμασ
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου μπορεί να περιλαμβάνει τθ δθμιουργία πιλοτικισ διδακτικισ φάρμασ από
Διμο τθσ περιοχισ που κα αποτελζςει επιδεικτικό ζργο για άλλεσ τζτοιεσ φάρμεσ ςτθν περιοχι.
Κα πρζπει να ςυγκροτθκοφν ςχιματα ςυνεργαςίασ φορζων με νομικι οντότθτα ςτθν οποία κα
προςδιορίηεται ο επικεφαλισ εταίροσ και κα διακζτουν εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ (ςφμφωνο
ςυνεργαςίασ). Τα εν λόγω ςχιματα κα απαρτίηονται από τουλάχιςτον δφο ενδιαφερόμενουσ φορείσ
(όπωσ Διμουσ, αγρότεσ, αγροτικζσ επιχειριςεισ, εκπαιδευτικοφσ φορείσ, ςυμβοφλουσ κλπ).
Απαιτείται ικανότθτα των ςχθμάτων ςυνεργαςίασ ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ του κάκε
προτεινόμενουεπιχειρθματικοφ ςχεδίου.
Απαιτοφνται γνϊςεισ και προςόντα τθσ κάκε ομάδασ που να ςυμβάλουν ςτθνεπιτυχι υλοποίθςθ του
κάκε ςχεδίου.
Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ:
Στο ςυνεργατικό ςχθματιςμό ςυμμετζχουν αγροτικζσ ι κτθνοτροφικζσ επιχειριςεισ
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται

Διαφοροποίθςθ, ενδυνάμωςθ τοπικισ οικονομίασ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

50.000,00

0,83%

0,71%

Δθμόςια Δαπάνθ

32.500,00

0,82%

0,64%
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Ιδιωτικι υμμετοχι

17.500,00

0,86%

0,86%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ.
Δικαιοφχοι
Νεοςυςτακζντα ςυμπλζγματα φορζων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινοφν νζα
δραςτθριότθτα
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
1

Κριτιρια
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ
ςχθματιςμοφ

2
Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ

3

4

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Εμπειρία του υπευκφνου
ςτθν εκτζλεςθ και
ςυντονιςμό ζργου
ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ
ζχει ςυμμετάςχει
τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο
ςυνεργαςίασ)

5

Ικανότθτα, εμπειρία και
αξιοπιςτία των μελϊν του
δικτφου

6

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

ΤΝΟΛΟ

Ανάλυςθ

Βαρφτθτα

(για κάκε μζλοσ δίδονται 10
βακμοί - μζγιςτοσ αρικμόσ
βακμολογοφμενων μελϊν
10)

20%

Ναι

20%

Πχι
Σαφινεια του περιεχομζνου
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ναι

Πχι
Ροςοςτό >50% των μελϊν
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα
ςυνεργαςίασ
Ροςοςτό <50% των μελϊν
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα
ςυνεργαςίασ
Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

100
0

15%

100

50

0
15%

100

0

15%

100

0

15%

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.2.3 & 19.2.3.3 για Επενδφςεισ ςτον τουριςτικό τομζα
(καταλφματα, εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, κλπ), για τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςτθν περιοχι.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με τθν ςτρατθγικι τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ για τθν Στερεά Ελλάδα, με τθν οποία
δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τουριςμοφ «εμπειρίασ» ςτθν περιοχι, δεδομζνου ότι θ διδακτικι
φάρμα αποτελεί τζτοια μορφι τουριςμοφ.
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19.2.7.7 Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για
τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν
Σίτλοσ Δράςθσ

υνεργαςία μεταξφ Διαφορετικϊν Παραγόντων

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.7

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ
βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.2.7.7

Νομικι βάςθ

Άρκρο 35 ςθμείο 2 δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σθμείο 8.2.e15 του παραρτιματοσ Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
808/2014
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Θ δράςθ περιλαμβάνει:
α) τθ ςτιριξθ για οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για τθ
δθμιουργία και ανάπτυξθ μικρϊν εφοδιαςτικϊν αλυςίδων
β) τθ ςτιριξθ μεταξφ φορζων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για τθν δθμιουργία και ανάπτυξθ τοπικισ
αγοράσ παραγωγϊν και
γ) τθ ςτιριξθ για δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ ςε τοπικό πλαίςιο ςχετικά με τθν ανάπτυξθ τόςο των
μικρϊν εφοδιαςτικϊν αλυςίδων όςο και τθσ τοπικισ αγοράσ
Αναλυτικά:
α) Ωσ προσ τθ ανάπτυξθ μικρϊν εφοδιαςτικϊν αλυςίδων, κα ενιςχυκεί θ ςτιριξθ τθσ οριηόντιασ και
κάκετθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ όπωσ τοπικϊν παραγωγϊν, ενϊςεων
παραγωγϊν, επαγγελματικϊν οργανϊςεων, μεταποιθτϊν, εμπόρων λιανικισ, εςτιατόρων κλπ που κα
δεςμευτοφν για τθν μεταξφ τουσ ςυνεργαςία, για τθν πϊλθςθ ποιοτικϊν τοπικϊν προϊόντων ςτον
«καταναλωτι» (ςε φυςικά πρόςωπα ι ςε εμπόρουσ λιανικισ, εςτιάτορεσ κλπ). Θ βραχεία αλυςίδα
εφοδιαςμοφ ςθμαίνει τθν ελαχιςτοποίθςθ του αρικμοφ των ενδιάμεςων φορζων/μεςαηόντων ιδανικά θ φπαρξθ κανενόσ- κατά τθν εμπορία τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων. Τα προϊόντα (νωπά ι /
και μεταποιθμζνα) κα πρζπει να προζρχονται αποκλειςτικά από δικζσ τουσ πρϊτεσ φλεσ.Οι
ςυνεργαηόμενοι φορείσ τοπικϊν παραγωγϊν, ενϊςεων παραγωγϊν, μεταποιθτϊν μποροφν να
δθμιουργιςουν από κοινοφ δικό τουσ χϊρο για τθν τοποκζτθςθ και πϊλθςθ των προϊόντων τουσ.
Επίςθσ, με κοινό τρόπο, μποροφν να διακζτουν τα προϊόντα τουσ ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ εςτιάτορεσ,
τουσ εμπόρουσ λιανικισ τθσ περιοχισ. Θ κάκε μια εφοδιαςτικι αλυςίδα κα ςυντίκεται από τθ
ςυνεργαςία τοπικϊν παραγωγϊν, ενϊςεων παραγωγϊν, επαγγελματικϊν οργανϊςεων, μεταποιθτϊν,
εμπόρων λιανικισ, εςτιατόρων κλπ.
β) Ωσ προσ τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ τοπικισ αγοράσ, κα δθμιουργθκεί 1 αγορά, ςφμφωνα με τα
όςα ορίηονται ςτθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία για τισ Αγορζσ Ραραγωγϊν – Farmers’ Markets όπου
κα ςυμμετζχουν αποκλειςτικά παραγωγοί αγροτικϊν προϊόντων για τθν απευκείασ διάκεςθ ςτο
καταναλωτικό κοινό των αγροτικϊν προϊόντων που παράγουν. Οι παραγωγοί κα πρζπει να είναι κατά
κφριο επάγγελμα αγρότεσ που κάνουν διλωςθ ςτο Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου
(ΟΣΔΕ) και να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τουσ ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα, όπου κα
λειτουργιςει θ Αγορά Ραραγωγϊν. Με ςυμφωνία των Ραραγωγϊν μπορεί να δραςτθριοποιοφνται ςε
αυτζσ παραγωγοί από όμορεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ.
Τόςο οι μικρζσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ όςο και θ τοπικι αγορά παραγωγϊν κα ςυμβάλουν:
- ςτθν οικοδόμθςθ ςτενϊν κοινωνικϊν και γεωγραφικϊν ςχζςεων μεταξφ παραγωγϊν –
«καταναλωτϊν». Από τισ ςχζςεισ αυτζσ, οι παραγωγοί παίρνουν πλθροφορίεσ για το προϊόν
τουσ και μακαίνουν να κάνουν καλφτερα τθ δουλειά τουσ, ενϊ ταυτόχρονα βελτιϊνεται το
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ειςόδθμά τουσ. Οι «καταναλωτζσ» αποκτοφν πρόςβαςθ ςε φρζςκα τοπικά προϊόντα,
λαμβάνοντασ πλθροφορίεσ για τον τρόπο παραγωγισ και για τουσ τρόπουσ χριςθσ τουσ, ενϊ
ταυτόχρονα επιτυγχάνουν καλφτερεσ τιμζσ. Θ καινοτομία ςε αυτζσ τισ μεκόδουσ πϊλθςθσ, θ
οποία κινθτοποιεί και ανοίγει καινοφργιουσ δρόμουσ, εςτιάηεται ςτισ κοινζσ αξίεσ που
μοιράηονται παραγωγοί και καταναλωτζσ, ςτισ ςχζςεισ δζςμευςθσ, αλλθλοςεβαςμοφ και
εμπιςτοςφνθσ που ςφυρθλατοφνται μζςω τζτοιων δράςεων.
- ςτθν ανάδειξθ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ με τθν ανάδειξθ των προϊόντων τθσ που κα γίνουν
«ςυνείδθςθ» τόςο των κατοίκων τθσ περιοχισ όςο και των επιςκεπτϊν που κα τα βρίςκουν
ςτουσ χϊρουσ εςτίαςθσ αλλά και ςτα παντοπωλεία, καταςτιματα τροφίμων λιανικισ τθσ
περιοχισ.
Πλεσ οι ςυνεργαςίεσ που κα δθμιουργθκοφν κα ζχουν ςαν ςκοπό τθ διάκεςθ του προϊόντοσ
απευκείασ ςτο καταναλωτικό κοινό χωρίσ να παρεμβάλλονται περιςςότεροι του ενόσ μεςολαβθτι,
μεταξφ παραγωγοφ και καταναλωτι.
Θ δράςθ μπορεί περιλαμβάνει για τθν κάκε μια από τισ παραπάνω δράςεισ α) και β):
- Εμψφχωςθ, για τθν εξεφρεςθ των εταίρων τθσ ςυνεργαςίασ.).
- Δθμιουργία μορφισ ςυνεργαςίασ
- Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ και το
ςυντονιςμό τθσ.
- Μελζτεσ – Επιχειρθματικά Σχζδια (όπωσ μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, εκπόνθςθ των επιχειρθςιακϊν
ςχεδίων)
- Υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (όπωσ διαμόρφωςθ κτιριακϊν και λοιπϊν
εγκαταςτάςεων, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και
λοιπόσ απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του φορζα τθσ
ςυνεργαςίασ, δθμιουργία και εγκατάςταςθ απαραίτθτου λογιςμικοφ για θλεκτρονικό
εμπόριο)
γ) Οι ενζργειεσ προϊκθςθσ αφοροφν τόςο τισ βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ (δράςθ α) όςο και τθν
τοπικι αγορά παραγωγϊν (δράςθ β). Κα ςυμβάλλουν ςτθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν ςχετικά με
τθν φπαρξθ των βραχείων αλυςίδων και τθσ τοπικισ αγοράσ και κα προβάλλουν τα πλεονεκτιματα
τθσ αγοράσ προϊόντων μζςω αυτοφ του τρόπου. Μποροφν να περιλαμβάνουν: δθμιουργία
ιςτοςελίδασ, φυλλαδίων, διοργάνωςθ θμερίδων,ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ κλπ)
Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ:
Στο ςυνεργατικό ςχθματιςμό ςυμμετζχουν ςχιματα παραγωγϊν και διατίκενται προϊόντα βιολογικά,
ι ΡΟΡ, ι ΡΓΕ, θ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, ι άλλθσ πιςτοποίθςθσ
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

76.923,08

1,28%

1,09%

Δθμόςια Δαπάνθ

50.000,00

1,26%

0,99%

Ιδιωτικι υμμετοχι

26.923,08

1,32%

1,32%

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ
Δικαιοφχοι
Νεοςυςτακζντα ςυμπλζγματα φορζων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινοφν νζα
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δραςτθριότθτα
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
1

2

3

4

Κριτιρια
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ
ςχθματιςμοφ

Προτεραιότθτα υπο-δράςθσ

αφινεια και πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ

Εμπειρία του υπευκφνου
ςτθν εκτζλεςθ και
ςυντονιςμό ζργου
ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ
ζχει ςυμμετάςχει
τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο
ςυνεργαςίασ)

5

Ικανότθτα, εμπειρία και
αξιοπιςτία των μελϊν του
δικτφου

6

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου

ΤΝΟΛΟ

Ανάλυςθ

Βαρφτθτα

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

(για κάκε μζλοσ δίδονται 10
βακμοί - μζγιςτοσ αρικμόσ
βακμολογοφμενων μελϊν
10)

20%

100

Ναι και τα 2

20%

100

Ναιϋτο 1

20%

50

Κανζνα

20%

0

15%

100

Σαφινεια του περιεχομζνου
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ναι

50

0
15%

100

0

Πχι
Ροςοςτό >50% των μελϊν
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα
ςυνεργαςίασ
Ροςοςτό <50% των μελϊν
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα
ςυνεργαςίασ

15%

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων
επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ *100%

15%

100

0

100%

30

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.1.1 & 19.2.1.2: Μεταφορά γνϊςεων & ενθμζρωςθσ ςτο
γεωργικό τομζα ςε ΜΜΕ αγροτικϊν περιοχϊνόπου προβλζπονται αντίςτοιχα δράςεισ κατάρτιςθσ και
ανταλλαγζσ – επιςκζψεισ για βελτίωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των αγροτϊν ςε κζματα
εμπορίασ αγροτικϊν προϊόντων - ανάπτυξθσ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν. Υπάρχει επίςθσ
ςυνζργεια με τισ δράςεισ τθσ ενότθτασ 19.2.2.1 (και 19.2.3.1) Στιριξθ για Επενδφςεισ ςτθ Μεταποίθςθ,
Εμπορία, και/ι Ανάπτυξθ Γεωργικϊν Ρροϊόντων, δεδομζνου ότι πολλζσ από τισ επιχειριςεισ που κα
ενιςχυκοφν κα ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα δράςθ με ςθμαντικό όφελοσ τθ διάκεςθ των προϊόντων
τουσ χωρίσ μεςάηοντεσ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με τθν ςτρατθγικι τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ για τθν Στερεά Ελλάδα, με τθν οποία
δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ του αγροδιατροφικοφ τομζα ςε όλα τα ςτάδια του
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ.
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19.3 Διατοπικι και διακρατικι ςυνεργαςία
19.3.1 Διατοπικι υνεργαςία: «Διαχρονικι Ελλθνικι Θεατρικι Παράδοςθ»
Σίτλοσ Δράςθσ

Διατοπικι και Διακρατικι υνεργαςία

Κωδικόσ Δράςθσ

19.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Διατοπικι υνεργαςία: «Διαχρονικι Ελλθνικι κεατρικι παράδοςθ»

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.3.1

Νομικι βάςθ

Άρκρα 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Άρκρα 35 & 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ
Σε όλθ τθν Ελλάδα υπάρχει πλθκϊρα αρχαίων κεάτρων, που ςυνιςτοφν ιςχυρό ςυμβολιςμό τθσ
πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ, αφοφ το κζατρο, ωσ εκφραςτικό μζςο και κλάδοσ τθσ τζχνθσ που
επιδίδεται ςτθν απόδοςθ ιςτοριϊν μπροςτά ςε κοινό, με τθ χριςθ κυρίωσ του λόγου, αλλά και τθσ
μουςικισ και του χοροφ, πρωτοεμφανίςτθκε ιςτορικά ςτθν αρχαία Ελλάδα, αποτζλεςε διακριτό
χαρακτθριςτικό τθσ κοινωνικισ και παιδευτικισ ςυμπεριφοράσ των αρχαίων Ελλινων και
ςυμπαρζςυρε τουσ μεταγενζςτερουσ πολιτιςμοφσ να το εγκολπωκοφν. Τα αρχαία αυτά μνθμεία, ςε
όποια και αν διατθροφνται κατάςταςθ και ανεξάρτθτα από το εάν ςιμερα χρθςιμοποιοφνται ι όχι,
αποτελοφν ςθμαντικό και αξιοποιιςιμο ςτίγμα τθσ τοπικισ ταυτότθτασ κάκε περιοχισ, αλλά και τθσ
ςυλλογικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ Ελλάδασ, αφοφ ορίηουν τθν απαρχι τθσ διαχρονικισ
ελλθνικισ κεατρικισ παράδοςθσ, που ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα. Διότι και ςιμερα υπάρχουν ςε
πολλζσ περιοχζσ ςφγχρονεσ υποδομζσ, οργανιςμοί, επαγγελματικοί και εραςιτεχνικοί, κακϊσ και
κεςμοί, που υπθρετοφν τθν τζχνθ του κεάτρου και παράγουν ςθμαντικά πολιτιςτικά αποτελζςματα,
είτε αξιοποιϊντασ το αρχαιοελλθνικό δραματολόγιο, είτε επιδιδόμενοι ςε ςφγχρονο, ελλθνικό ι ξζνο,
κεατρικό ρεπερτόριο και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ.
Στόχοσ τθσ προτεινόμενθσ διατοπικισ ςυνεργαςίασ είναι θ αναηιτθςθ κρίςιμθσ μάηασ περιοχϊν που
διακζτουν εμφανι τεκμιρια των αρχαίων κεάτρων τουσ αλλά και ςφγχρονθ δθμιουργικι κεατρικι
ηωι, ϊςτε να αποτελζςουν οργανωμζνο δίκτυο ανάδειξθσ τθσ διαχρονικισ ελλθνικισ κεατρικισ
παράδοςθσ, ωσ ςυλλογικοφ πολιτιςτικοφ ςτίγματοσ ςτισ τοπικζσ τουσ ταυτότθτεσ, που κα αυξιςει τθν
ελκυςτικότθτα και επιςκεψιμότθτα των περιοχϊν και κα προςδϊςει υπεραξία ςτισ αναπτυξιακζσ τουσ
προςπάκειεσ. Θ από κοινοφ ανάδειξθ τθσ ηϊςασ κεατρικισ παράδοςθσ, κα ενιςχφςει τθν τοπικι
αυτογνωςία και αυτοπεποίκθςθ, κα ςυνδράμει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ μζςω τθσ
ςυμμετοχισ των τοπικϊν πλθκυςμϊν ςε ζνα κοινό όραμα, κα λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά ςτθ
διαμόρφωςθ πολυλειτουργικοφ χαρακτιρα των αγροτικϊν περιοχϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτο
ςχζδιο ςυνεργαςίασ, κα βελτιϊςει τθν εικόνα των περιοχϊν, κα εμπλουτίςει το τουριςτικό τουσ
προϊόν, κα ςυμβάλλει ςτθν εξωςτρζφειά τουσ και κα δθμιουργιςει ευκαιρίεσ ανταλλαγισ ιδεϊν,
εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ.
Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων
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Οι εν δυνάμει εταίροι, οι οποίοι ζχουν ιδθ προςυμφωνιςει να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυνεργαςία είναι
οι εξισ 12 ΟΤΔ: ΕΤΑΝΑΜ, ΡΛΕΛΚΘ, ΡΑΝΩΝΑΣ, Ολυμπίασ, ΑΛΤΩΛΛΚΘ, οδόπθσ, Καβάλασ, Ρθλίου,
Εφβοιασ, Θπείρου, Κυκλάδων και ΕΛΛΚΩΝΑΣ-ΡΑΝΑΣΣΟΣ.
Συντονιςτισ Εταίροσ κα είναι θ ΑΝ.ΒΟ.ΡΕ ΑΕ ΟΤΑ.
Ανάλυςθ προτεινόμενων δράςεων
Ρροτεινόμενεσ δράςεισ είναι ενδεικτικά οι εξισ:
1) Καταγραφι, ανά περιοχι και ςυνολικά, ςε ςυνεργαςία με το ΔΛΑΗΩΜΑ, των αρχαίων κεάτρων, των
χαρακτθριςτικϊν τουσ και τθσ ιςτορίασ τουσ, προκειμζνου θ προβολι και ανάδειξι τουσ να ενιςχφςει
τθν ελκυςτικότθτα και επιςκεψιμότθτα των περιοχϊν μασ. Σε αυτό μποροφν να ςτρατευκοφν και
οργανωμζνεσ ομάδεσ Φίλων αρχαίων κεάτρων, κατά περίπτωςθ.
2) Καταγραφι, ανά περιοχι και ςυνολικά, τθσ ςφγχρονθσ κεατρικισ ιςτορίασ, των ςθμερινϊν
κεατρικϊν υποδομϊν, των ενεργϊν κεατρικϊν ςχθμάτων και των κεατρικϊν εκδθλϊςεων που
λαμβάνουν χϊρα.
3) Δθμιουργία και διακίνθςθ ζντυπου και ψθφιακοφ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τισ ανωτζρω
καταγραφζσ, με τθ χριςθ ΤΡΕ.
4) Δράςεισ προβολισ του δικτφου, του αντικειμζνου ςυνεργαςίασ και των παραδοτζων του.
3) Δικτφωςθ των κεατρικϊν ςχθμάτων που το επικυμοφν, ςε τοπικό και διατοπικό επίπεδο, για τθν
ανταλλαγι ιδεϊν, πρακτικϊν, τεχνογνωςίασ και εκδθλϊςεων με αποκορφφωμα τθν κακιζρωςθ
κυλιόμενων χωρικά και χρονικά φεςτιβάλ, που κα αυξιςουν τον εςωτερικό τουριςμό προσ τισ
περιοχζσ.
4) Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα ςχολεία, με αντικείμενο τθ
γνωριμία των μακθτϊν με τθν τζχνθ του κεάτρου, τθσ μουςικισ και του χοροφ γενικά και τθν τοπικι
κεατρικι ιςτορία, ειδικότερα (ςτο κζμα αυτό μπορεί να αξιοποιθκοφν ςυνεργαςίεσ – πζραν άλλων –
και με Ρανεπιςτθμιακά Κεατρικά Τμιματα).
5) Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τοπικϊν ςεμιναρίων κεατρικισ παιδείασ για το ευρφτερο κοινό, ϊςτε να
ενιςχυκεί θ τοπικι γνϊςθ.
6) Ενιαίοσ εορταςμόσ τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ Κεάτρου (27θ Μαρτίου) ςε όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ
περιοχζσ, με ανάλογεσ εκδθλϊςεισ και τθν ανάλογθ προβολι.
7) Διοργάνωςθ Συνεδρίου με αντικείμενο τθν Ελλθνικι διαχρονικι κεατρικι παράδοςθ, όπωσ
αναδφεται από τισ περιοχζσ του Σχεδίου Συνεργαςίασ.
8) Δθμιουργία Μθτρϊου παρόχων ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ ςτισ ςυνεργαηόμενεσ περιοχζσ κακϊσ
και ετιςιου «Καλενταρίου» πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςε αυτζσ, περιλαμβανομζνων των κεατρικϊν
δραςτθριοτιτων ςτα αρχαία κζατρα και αλλοφ.
9) Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ δικτφωςθσ με το εξωτερικό (διεφρυνςθ του Δικτφου με αρχαία
ελλθνικά κζατρα Κφπρου, Λταλίασ, Τουρκίασ, Αλβανίασ κακϊσ και ρωμαϊκά κζατρα Λταλίασ, Γαλλίασ
κλπ).
Θ τελικι διαμόρφωςθ των δράςεων κα γίνει από τουσ Εταίρουσ.
Σεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ (Βλ. πεδίο: κεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται)
Διατικζμενοι Χρθματοοικονομικοί πόροι- Ανκρϊπινο Δυναμικό
Για τθν υλοποίθςθ του ζργου θ ΟΤΔ κα διακζςει 20.000 ευρϊ και το μόνιμο προςωπικό τθσ,
ςυνεπικουροφμενο από εξειδικευμζνουσ εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ, όπου απαιτθκεί κατά τθν
υλοποίθςθ των δράςεων.
Εκτιμάται ότι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου κα ανζλκει ςε 350.000 ευρϊ.
Προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυνεργαςία (βραχυπρόκεςμα, μακροπρόκεςμα).
 Ανάδειξθ πολιτιςτικϊν πόρων τθσ περιοχισ.
 Ενίςχυςθ τθσ εικόνασ και τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ.
 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ με τθ δραςτθριοποίθςθ πολλϊν ανκρϊπων κάτω από τον
ίδιο ςκοπό τθν παροχι ίςωσ ευκαιριϊν για απόκτθςθ κεατρικισ παιδείασ ςε όλουσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ
 Ενίςχυςθ του εςωτερικοφ τουριςμοφ (μετακινιςεισ προσ τθν περιοχι για τισ ανάγκεσ του
προγράμματοσ ι γενικά για κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ) και εμμζςωσ τόνωςθ τθσ τοπικισ
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οικονομίασ.
Ενίςχυςθ τθσ τοπικισ γνϊςθσ, με τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ άλλων
περιοχϊν.
 Διαςφνδεςθ του πολιτιςμοφ με τον τουριςμό και εμμζςωσ με τα τοπικά αγροδιατροφικά
προϊόντα (πχ ςφνδεςθ οινικισ παράδοςθσ με τθ δθμιουργία του αρχαίου ςατυρικοφ
δράματοσ)
Ενζργειεσ που τυχόν ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθ ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ.
Υπιρξε δι’ αλλθλογραφίασ πρόταςθ ςε πολλζσ ΟΤΔ και ιδθ απάντθςαν κετικά 12.
Προβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ
Το ςχζδιο κα εξελιχκεί ςε δφο φάςεισ:
Α. Ρροκαταρκτικι Φάςθ
α) Συνάντθςθ εργαςίασ εταίρων για οριςτικοποίθςθ ςυνεργαςίασ και εξειδίκευςθ δράςεων
β) υπογραφι ςχετικοφ πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ που κα περιλαμβάνει τουσ ςυμβαλλόμενουσ, το
ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ ςυνεργαςίασ, τισ δράςεισ, τισ υποχρεϊςεισ των εταίρων, τα αναμενόμενα
αποτελζςματα, τον τρόπο ςυντονιςμοφ και οργάνωςθσ
γ) ςφςταςθ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ
δ) ςφνταξθ και υποβολι του ΣΔΣ, ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Διαχείριςθσ, προσ ζγκριςθ.
ε) Σφςκεψθ εργαςίασ εταίρων για τον χρονικό προγραμματιςμό του ζργου.
Β. Κφρια Φάςθ
α) Υλοποίθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
β) Απολογιςμόσ ζργου, αποτίμθςθ αποτελεςμάτων, αξιολόγθςθ ςχεδίου ςυνεργαςίασ
γ) Διάχυςθ αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ ςτον τοπικό πλθκυςμό


Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Με τθν παροφςα δράςθ εξυπθρετείται θ δευτερεφουςα κεματικι κατεφκυνςθ του προγράμματοσ τθσ
Διαςφνδεςθσ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων όπωσ ΟΤΔ, φορζων πολιτιςμοφ για τθν ανάδειξθ
του πολιτιςμοφ ςτθν περιοχι και ειδικότερα τθσ διαχρονικισ κεατρικισ παράδοςθσ τθσ περιοχισ.
Στθν περιοχι του τοπικοφ προγράμματοσ τθσ ΕΛΛΚΩΝΑΣ - ΡΑΝΑΣΣΟΣ τα αρχαία κζατρα είναι πολλά
και ιδιαίτερα ςθμαντικά, όπωσ: Βοιωτικοφ Ορχομενοφ, Ελικϊνα, Κεςπιϊν, Κθβϊν, Τανάγρασ,
Χαιρϊνειασ, Άςκρθσ κλπ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

20.000,00

28,57%

0,28%

Δθμόςια Δαπάνθ

20.000,00

28,57%

0,40%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ

Πλθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι είναι οι ΟΤΔ που υλοποιοφν τισ ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ μεπρωτοβουλία τοπικϊν
κοινοτιτων ςφμφωνα με τα άρκρα του Καν. 1303/2013 (ειδικά άρκρα 32-35). Δυνθτικά,
δικαιοφχοιμποροφν να είναι και φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του Δθμοςίου ι
ςυλλογικάςυμφζροντα του ιδιωτικοφ τομζα, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
των τοπικϊνπρογραμμάτων ι ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςχετικι με το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ και
από τοκαταςτατικό τουσ προκφπτει θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των προτεινόμενων ενεργειϊν.
Κριτιρια Επιλογισ
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Α/Α

Κριτιρια

Βαρφτθτα

Μοριοδότθςθ

Σιμι βάςθσ

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Συνζργεια υπάρχει με τισ δράςεισ 19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ
και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ
κλίμακασ, 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό,
με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των
χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, δεδομζνου ότι όλεσ αυτζσ οι
δράςεισ ςυμβάλουν ςτθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με ςθμαντικά ζργα πολιτιςμοφ που πρόςφατα ολοκλθρϊκθκαν ςτθν περιοχι
κακϊσ και με πολλά που προγραμματίηονται. Επίςθσ υπάρχει ςυνζργεια με τθν επενδυτικι
προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 6c - Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ
φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.

19.3.2 Διατοπικι υνεργαςία: «Περιιγθςθ ςτον Κορινκιακό»
Σίτλοσ Δράςθσ

Διατοπικι και Διακρατικι υνεργαςία

Κωδικόσ Δράςθσ

19.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Διατοπικι υνεργαςία: «Περιιγθςθ ςτον Κορινκιακό»

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.3.2

Νομικι βάςθ

Άρκρα 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Άρκρα 35 & 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Αντικείμενο και ςτόχοι ςυνεργαςίασ: Το Σχζδιο Διατοπικισ Συνεργαςίασ (ΣΔΣ) «Ρεριιγθςθ ςτον
Κορινκιακό», αποτελεί ςυνζχεια και εξζλιξθ του ΣΔΣ «Ο Κορινκιακόσ Κόλποσ», που υλοποιικθκε από
τουσ ιδίουσ εταίρουσ (ΟΤΔ), κατά τθν προθγοφμενθ Ρρογραμματικι Ρερίοδο. Αντικείμενο του ΣΔΣ
είναι θ ανάδειξθ και προβολι των χαρακτθριςτικϊν του Κορινκιακοφ Κόλπου και των ςυμμετεχουςϊν
περιοχϊν, για τθν υποςτιριξθ του τουριςτικοφ τομζα, τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό,
μζςα από τθ ςυμμετοχι ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ, τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων παραδοτζων
(λεφκωμα, ντοκιμαντζρ, εκπαιδευτικό πακζτο, χάρτεσ, portal) και τθν υλοποίθςθ νζων ςτοχευμζνων
δράςεων προβολισ. Επίςθσ, αντικείμενο του ΣΔΣ είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του
πλθκυςμοφ, κακϊσ και θ ανάδειξθ δυνατοτιτων νζων ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ (π.χ. καταδυτικόσ
τουριςμόσ). Αναηιτθςθ εταίρων: Ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί. Σεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ
με τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ και τουσ ςτόχουσ τθσ ςτρατθγικισ:παρατίκεται παρακάτω.
Δράςεισ Δ: α)Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ (ςυναντιςεισ εταίρων και προετοιμαςία υλοποίθςθσ), β)
Εκπόνθςθ μελζτθσ – ζρευνασ φζρουςασ τουριςτικισ ικανότθτασ των ςυμμετεχουςϊν περιοχϊν και
κακοριςμόσ τουριςτικϊν πακζτων & διαδρομϊν για τθν ενιαία περιοχι του Κορινκιακοφ Κόλπου, γ)
Ραραγωγι dvd, με τα υφιςτάμενα παραδοτζα και ςφντομο περιγραφικό – ενθμερωτικό φυλλάδιο, δ)
Αναπαραγωγι των υφιςτάμενων παραδοτζων (λεφκωμα, ντοκιμαντζρ, χάρτεσ, εκπαιδευτικό υλικό), ε)
Ραραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ προβολισ, ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, ςτ) Ραραγωγι
banner και λοιποφ προωκθτικοφ υλικοφ, η) Συμμετοχι ςε εκκζςεισ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, θ)
Συμμετοχι ςε ςυνζδριο ι οργάνωςθ ςυνεδρίου για τον τουριςμό ςτον Κορινκιακό Κόλπο, κ)
Διερεφνθςθ δυνατοτιτων και ανάδειξθ του καταδυτικοφ τουριςμοφ και ια) Συντονιςμόσ και
διαχείριςθ ΣΔΣ. Πόροι: Για τθν υλοποίθςθ του ΣΔΣ κα χρθςιμοποιθκεί μόνιμο προςωπικό των εταίρων
και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ. Θ Ελικϊνασ – Ραρναςςόσ κα ςυμμετζχει με το ποςό των 20.000€.
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Προςδοκϊμενα αποτελζςματα: Τουριςτικι ανάδειξθ του Κορινκιακοφ Κόλπου, Συνζνωςθ δυνάμεων
και τοπικϊν πόρων για τθ διαμόρφωςθ διαπεριφερειακϊν τουριςτικϊν διαδρομϊν & πακζτων,
ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ (καταδυτικόσ τουριςμόσ), αφξθςθ τουριςτικισ κίνθςθσ και
προςζλκυςθ επενδυτϊν από το εξωτερικό. Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθ ςυγκρότθςθ
τθσ ςυνεργαςίασ: α) αποςτολι και αποδοχι πρόςκλθςθσ για ςυνεργαςία, β) κατάρτιςθ ΣΔΣ και
ανταλλαγι παρατθριςεων και γ) ςφνταξθ και οριςτικοποίθςθ ΣΔΣ. Το ςυντονιςμό του ΣΔΣ ζχει
ςυμφωνθκεί να αναλάβει θ Αιτωλικι Αναπτυξιακι ΑΕ ΟΤΑ. Προβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ Δ:
α) προπαραςκευαςτικι φάςθ για τθν οριςτικοποίθςθ και εξειδίκευςθ των δράςεων, β) υπογραφι
πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ, ςτο οποίο κα περιγράφονται οι δράςεισ, οι ςυμβαλλόμενοι, ο ςκοπόσ, τα
αναμενόμενα αποτελζςματα, οι υποχρεϊςεισ κάκε εταίρου, ο τρόποσ ςυντονιςμοφ και οργάνωςθσ, γ)
ςφςταςθ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, δ) ςφνταξθ και υποβολι του ΣΔΣ, ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία Διαχείριςθσ, προσ ζγκριςθ και ε) ζναρξθ υλοποίθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Με τθν παροφςα δράςθ εξυπθρετείται θ δευτερεφουςα κεματικι κατεφκυνςθ του προγράμματοσ τθσ
Διαςφνδεςθσ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων όπωσ ΟΤΔ, φορζων τουριςμοφ για τθν ανάδειξθ
του τουριςμοφ ςτθν περιοχι και ειδικότερα τθσ περιοχισ του Κορινκιακοφ Κόλπου.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

15.000,00

21,43%

0,21%

Δθμόςια Δαπάνθ

15.000,00

21,43%

0,30%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ.
Δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι είναι οι ΟΤΔ που υλοποιοφν τισ ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ μεπρωτοβουλία τοπικϊν
κοινοτιτων ςφμφωνα με τα άρκρα του Καν. 1303/2013 (ειδικά άρκρα 32-35). Δυνθτικά,
δικαιοφχοιμποροφν να είναι και φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του Δθμοςίου ι
ςυλλογικάςυμφζροντα του ιδιωτικοφ τομζα, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
των τοπικϊνπρογραμμάτων ι ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςχετικι με το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ και
από τοκαταςτατικό τουσ προκφπτει θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των προτεινόμενων ενεργειϊν.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
Κριτιρια
Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Σιμι βάςθσ
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Συνζργεια υπάρχει με τισ δράςεισ 19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ
και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ
κλίμακασ, 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό,
με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των
χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, δεδομζνου ότι όλεσ αυτζσ οι
δράςεισ ςυμβάλουν ςτθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με ςθμαντικά ζργα τουριςμοφ, εναλλακτικοφ τουριςμοφ που πρόςφατα
ολοκλθρϊκθκαν ςτθν περιοχι κακϊσ και με πολλά που προγραμματίηονται. Επίςθσ υπάρχει
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ςυνζργεια με τθν επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 6c - Διατιρθςθ, προςταςία,
προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.

19.3.3 Διατοπικι υνεργαςία: Διεφρυνςθ Δυνατοτιτων Ζνταξθσ, ςτο Κοινωνικό και
Οικονομικό Περιβάλλον, Παιδιϊν και Νζων με Διαφορετικό Πολιτιςμικό Τπόβακρο
Σίτλοσ Δράςθσ

Διατοπικι και Διακρατικι υνεργαςία

Κωδικόσ Δράςθσ

19.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Διατοπικι υνεργαςία: «Διεφρυνςθ Δυνατοτιτων Ζνταξθσ, ςτο Κοινωνικό
και Οικονομικό Περιβάλλον, Παιδιϊν και Νζων με Διαφορετικό
Πολιτιςμικό Τπόβακρο»

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.3.3

Νομικι βάςθ

Άρκρα 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Άρκρα 35 & 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ
Ο ςκοπόσ του ςχεδίου είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ,
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και τθσ
ανάδειξθσ τθσ αναγκαιότθτασ για κοινωνικι ςυνοχι ωσ προχπόκεςθ για εφρυκμα λειτουργοφςεσ
κοινωνίεσ τοπικά.
Στόχοσ είναι θ υποςτιριξθ – ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν και των νζων ανκρϊπων ςτισ περιοχζσ
παρζμβαςθσ, εςτιάηοντασ ςτθ διαμόρφωςθ τόςο τοπικά, όςο και διατοπικά, ςυνκθκϊν ςυνφπαρξθσ,
αλλθλεπίδραςθσ και τελικά αποδοχισ μεταξφ τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ και ευάλωτων κοινωνικϊν
ομάδων και ςυγκεκριμζνα ομά ςε εκνικό επίπεδο και άλλουσ πλθκυςμοφσ ςυμπεριλαμβανομζνων
των προςφφγων ςε κάποιεσ περιοχζσ.
Σθμαντικι πτυχι ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου αποτελεί θ κεματικι ενότθτα, θ οποία αφορά
ςτθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ. Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο των επιμζρουσ δράςεων του
προτεινόμενου ςχεδίου, κα δοκοφν προεκτάςεισ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και τθσ εμπορίασ
προϊόντων και κα επιδιωχκεί θ δικτφωςθ ανκρϊπων, περιοχϊν και θ δθμιουργία προχποκζςεων
ανάπτυξθσ νζων κζςεων εργαςίασ, ςυνδυαςτικά με όλα τα προθγοφμενα, αλλά και μζςω τθσ
διεφρυνςθσ του υπάρχοντοσ πλαιςίου ςτον τομζα τθσ «πράςινθσ» οικονομίασ.
1. ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΕΣΑΙΡΩΝ
Ζχουν ιδθ αναηθτθκεί ΟΤΔ που υλοποιοφν Τ.Ρ. CLLD/LEADER 2014-2020 και ζχουν τα χαρακτθριςτικά
αυτά(παρουςία κατοίκων από τισ Ομάδεσ αυτζσ): «ΑΛΤΩΛΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»,
«ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΚΑΔΛΤΣΑΣ – Α.Ε. Ο.Τ.Α.», «ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΟΛΥΜΡΛΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α », «ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ
ΕΛΛΚΩΝΑΣ ΡΑΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α »,"ΑΝΑΡΤΥΞΑΚΘ ΒΟΕΛΑΣ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α." Τον ςυντονιςμό
κα αναλάβει θ Αναπτυξιακι Ολυμπίασ ΑΕ ΟΤΑ.
Σεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ και τουσ ςτόχουσ τθσ
ςτρατθγικισ
Το Σχζδιο ςυνδζεται με τθν κεματικι κατεφκυνςθ τθσ υλοποίθςθσ κοινωνικϊν δράςεων για τθν
επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τον ειδικό ςτόχο τθσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ περικωριοποίθςθσ και τθσ φτϊχειασ, αλλά και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα
περιβάλλοντοσ, καλλιεργϊντασ και προετοιμάηοντασ το ζδαφοσ για τθν ανάπτυξθ νζων κζςεων
εργαςίασ, είτε ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ, είτε ςε τομείσ, τουσ οποίουσ το ςχζδιο κα διαςυνδζςει
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με αυτόν το τομζα.
2. ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΤΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
1. Ενζργειεσ υποςτιριξθσ – ςυντονιςμοφ ςχεδίου (ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ ΦΑΣΘ) Συναντιςεισ για το
ςχεδιαςμό του ςχεδίου, ζξοδα μετακινιςεων - διαμονισ (ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ ΦΑΣΘ)
Συλλογι ςτοιχείων (ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ ΦΑΣΘ)
2. Τεχνικι υποςτιριξθ – ςυντονιςμόσ (ΚΥΛΩΣ ΦΑΣΘ)
To Σχζδιο Συνεργαςίασ περιλαμβάνει δφο κφριεσ κατθγορίεσ δράςεων, οι οποίεσ επιμερίηονται ςε:
Α. Δράςεισ Δικτφωςθσ ςε τοπικό επίπεδο κακϊσ και ςε διατοπικό επίπεδο,
Β. Δράςεισ Ενθμζρωςθσ- Προβολισ, Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ των αποτελεςμάτων.
Α. Στθν πρϊτθ κατθγορία δράςεων εντάςςονται:
- Δφο κερινζσ καταςκθνϊςεισ ωσ αυτόνομεσ δράςεισ, με ζμφαςθ ςτθν πολυπολιτιςμικι τουσ
διάςταςθ. Οι καταςκθνϊςεισ κα ζχουν διατοπικό χαρακτιρα και κα ςυμμετάςχουν παιδιά
από όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ.
- Εργαςτιρια δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ με ςτόχο τθ δικτφωςθ ςχολικϊν μονάδων,
εκπαιδευτικϊν και οικογενειϊν, κακϊσ και διμων, τόςο τοπικά όςο και μεταξφ των περιοχϊν
παρζμβαςθσ, ςτο διάςτθμα μεταξφ των κερινϊν περιόδων (Σεπτζμβριοσ ζωσ Λοφνιοσ), ςε
ςυνεργαςία με φορείσ που δραςτθριοποιοφνται αντίςτοιχα ςε τοπικό επίπεδο με παιδιά και
νζουσ από τθν κυρίαρχθ ομάδα του πλθκυςμοφ. Τα εργαςτιρια κα περιλαμβάνουν δράςεισ,
οι οποίεσ κα εφαρμοςτοφν αυτόνομα ι και ςυνδυαςτικά, με κεματικζσ από το χϊρο του
περιβάλλοντοσ, του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ.
Ενδεικτικά:
1. Δράςεισ με κζμα τθν ανακφκλωςθ, εςτιάηοντασ ςτθν κομποςτοποίθςθ.
Θ δράςθ αφορά ςτθν εφαρμογι προγράμματοσ κομποςτοποίθςθσ, αλλά και γενικότερα
ανακφκλωςθσ, ςτο ςχολείο ςυνολικά κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Επιπλζον, αναφζρεται
ςτθν καλλιζργεια ςχολικοφ λαχανόκθπου, τθ διανομι κομπόςτ ςε κατοίκουσ και εμπόρουσ, κακϊσ και
ςτθ δθμιουργία περιπτζρου ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και προβολισ του ςχεδίου
(καταςκευαςμζνου από τουσ μακθτζσ) ςτο πλαίςιο των υπαίκριων αγορϊν των περιοχϊν, ανά τακτά
χρονικά διαςτιματα, με ςτόχο τθν διάχυςθ και επικοινωνία του προγράμματοσ και των δράςεων.
2. Δράςεισ που κα αφοροφν ςτθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν και ςτθ χριςθ τουσ ωσ δυναμικά
εργαλεία γνωςτικισ ανάπτυξθσ.
- Επτά μονοιμερα ι διιμερα κεματικά projects ςε κακεμία από τισ ςυμμετζχουςεσ περιοχζσ
ςτο διάςτθμα μεταξφ των κερινϊν περιόδων (Σεπτζμβριοσ ζωσ Λοφνιοσ), Ενδεικτικά
αναφζρονται: Δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ, επιςκζψεισ ςε Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ, περιβαλλοντικζσ δομζσ και φυςιολατρικοφσ ςυλλόγουσ, αγροτουριςτικά
καταλφματα, αγροτικζσ και μεταποιθτικζσ μονάδεσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ.
3. Δράςεισ για πρόςφυγεσ (όπου υπάρχουν):
Ρεριλαμβάνονται δράςεισ που κα προετοιμάςουν το ζδαφοσ για:
- Τθν ομαλι ζνταξθ των ομάδων προςφφγων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ υποδοχισ,
- Τθ διαμόρφωςθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ και αποδοχισ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των
προςφφγων και τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ πλθκυςμοφ,
- Τθν ζνταξθ των παιδιϊν ςτο ςχολείο και τθν ενίςχυςθ τθσ ςχζςθσ των οικογενειϊν τουσ με το
κεςμό του ςχολείου με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ,
- Τθν προοπτικι απαςχόλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο, για όςουσ πρόςφυγεσ παραμείνουν για
μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα.
Ρροτείνεται πλζγμα δράςεων που κα αφοροφν ςε:
- 3.1. Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ και εμψφχωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ,
κοινωνικϊν εταίρων, μελϊν ςυλλόγων και άλλων μορφϊν ςυλλογικοτιτων (περιβαλλοντικοφ,
ακλθτικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ), εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, υπθρεςιακϊν διμων και περιφερειϊν για τθν επίτευξθ των
παραπάνω ςτόχων.
- 3.2. Εκπαιδεφςεισ:
 Εκπροςϊπων των κεςμϊν, υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν διμων και περιφερειϊν και μελϊν
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των εκπαιδευτικϊν κοινοτιτων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
 Εκπροςϊπων κοινωνικϊν εταίρων, ςυλλόγων και μελϊν των τοπικϊν κοινωνιϊν.
 Κοινζσ εκπαιδεφςεισ μεταξφ των δφο ανωτζρω κατθγοριϊν.
Οι εκπαιδεφςεισ κα ςτθριχκοφν ςε βαςικζσ αρχζσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ όπωσ:
 Θ διαμόρφωςθ κετικϊν αντιλιψεων για τισ διαφορζσ μεταξφ των πολιτιςμϊν.
 Θ αλλθλεγγφθ.
 Ο ςεβαςμόσ των άλλων πολιτιςμϊν ωσ ιςότιμων.
 Θ εξαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ για ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ ηωι.
Β. Στθ δεφτερθ κατθγορία δράςεων εντάςςονται:
 Δράςθ για τθν ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ των γονζων ομά, των γονζων μθ ομά,
εκπαιδευτικϊν και διευρυμζνα των κοινωνικϊν εταίρων τοπικά, θ οποία δευτερογενϊσ
ςυνδζεται με τθ δικτφωςθ αφενόσ των ςχολικϊν μονάδων, αφετζρου δομϊν και φορζων, το
αντικείμενο των οποίων άπτεται των ςτόχων του διατοπικοφ.
 Θ δθμιουργία κοινισ ιςτοςελίδασ - κοινισ πλατφόρμασ επικοινωνίασ (forum).
 Θ αναπαραγωγι CD με κεματολογία από τα δρϊμενα ςτθν κάκε περιοχι, θ οποία κα
επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ανάλογα με το ςχεδιαςμό ςε τοπικό επίπεδο
και το αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα.
 Θ διοργάνωςθ επιςκζψεων ομάδων και νζων μεταξφ των περιοχϊν (ςτο πλαίςιο των
εργαςτθρίων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και των μονοιμερων ι διιμερων κεματικϊν
project).
 Ενζργειεσ προβολισ – δθμοςιοποίθςθσ που μεταξφ άλλων, κα περιλαμβάνουν τθν ανά τακτά
χρονικά διαςτιματα οργάνωςθ περιπτζρου, ςτο χϊρο των υπαίκριων αγορϊν των περιοχϊν
παρζμβαςθσ με ςκοπό τθν παρουςίαςθ και διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ, κακϊσ
και τθν προβολι προϊόντων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων και παραγωγικϊν επιχειριςεων.
Οι ενζργειεσ κα πραγματοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων δθμιουργικισ
απαςχόλθςθσ.
 Τελικό φεςτιβάλ ολοκλιρωςθσ του ςχεδίου, διαδραςτικοφ χαρακτιρα, με ςυμμετοχι των
παιδιϊν από όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ.
3. ΠΟΡΟΙ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΣΕΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ,
ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)
Ανκρϊπινο Δυναμικό: Μόνιμο προςωπικό εταίρων και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ Χρθματοοικονομικοί
πόροι:ποςό ςυμμετοχισ: 40.000,00€, αρ. εταίρων:5
4. ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΧΘ (ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΑ,
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ)
 Υποςτιριξθ-ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν και των νζων ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ και
δθμιουργία ςυνκθκϊν καλφτερθσ ςυνφπαρξθσ διαφορετικϊν κοινωνικϊν ομάδων, βαςιςμζνθσ
ςτθν αποδοχι και τον ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ κάκε ομάδασ.
 Εξαςφάλιςθ κοινωνικισ ςυνοχισ.
 Ρεριβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ νζων και ςφνδεςι τθσ με τθν ανακφκλωςθ και τθν ποιοτικι
παραγωγι τοπικϊν προϊόντων.
 Δικτφωςθ και ανταλλαγι εμπειριϊν, ςε τοπικό και διατοπικό επίπεδο, μειονεκτοφντων
ομάδων πλθκυςμοφ, ςχολικϊν μονάδων, κοινωνικϊν εταίρων, υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν διμων,
περιφερειϊν, διαχειριςτικϊν αρχϊν ΕΣΡΑ, κακϊσ και αντίςτοιχων αιρετϊν ςε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.
5. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΘΔΘ ΑΝΑΛΘΦΘΕΙ ΓΙΑ ΣΘ ΤΓΚΡΟΣΘΘ ΣΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
Κατά τθ φάςθ προετοιμαςίασ του προγράμματοσ, οι ενζργειεσ που ζγιναν για τθ ςυγκρότθςθ τθσ
ςυνεργαςίασ ιταν: α) αποςτολι πρόςκλθςθσ για ςυνεργαςία, β) εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και
αποςτολι παρατθριςεων από τισ ΟΤΔ και γ) Επαφι και κατ'αρχιν ςυμφωνία με τουσ κοινωνικοφσ
διαμεςολαβθτζσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ δ)ςφνταξθ και οριςτικοποίθςθ του τεχνικοφ δελτίου ςε
ςυνεργαςία με τουσ εταίρουσ.
6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
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Το ςχζδιο υιοκετεί μια καινοτόμα μεκοδολογία, θ οποία εςτιάηει ςτθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν των διαφορετικϊν κοινωνικϊν ομάδων ωσ κυρίαρχο παράγοντα διαμόρφωςθσ ενόσ
νζου «γίγνεςκαι» τοπικά και διατοπικά, με ςτόχο τθ διεφρυνςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ
περιβάλλοντοσ και τθν ζνταξι τουσ ςε αυτό.
Σε αντίκεςθ όμωσ με τθ φιλοςοφία και το ςχεδιαςμό προγραμμάτων που αφοροφν ςτισ
αποκλειςμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, προβλζπει τθν επικζντρωςθ των προςπακειϊν ςτθν κυρίαρχθ
κοινωνικι ομάδα, εντάςςοντασ ςταδιακά, με ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό τοπικά, παιδιά και νζουσ με
διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο.
Κομβικό ρόλο επίςθσ κα διαδραματίςουν οι εκπαιδευμζνοι διαμεςολαβθτζσ ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, με τθν ονομαςία
«ROMED», θ πλειονότθτα των οποίων προζρχεται από τισ ομάδεσ – ςτόχο. Υποςτθρικτικά κα
ενταχκοφν τόςο ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και κατά τθ διάρκεια των προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν,
όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ, οι ομάδεσ δράςθσ κοινότθτασ, οι οποίεσ δθμιουργικθκαν
κατά τθ δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ «ROMED II» με τθ ςυμμετοχι από κοινοφ διαμεςολαβθτϊν,
εκπροςϊπων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και κοινωνικϊν εταίρων ςε τοπικό επίπεδο.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Με τθν παροφςα δράςθ εξυπθρετείται θ δευτερεφουςα κεματικι κατεφκυνςθ του προγράμματοσ τθσ
Βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ με τθν υλοποίθςθ
κοινωνικϊν δράςεων για τθν επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

20.000,00

28,57%

0,28%

Δθμόςια Δαπάνθ

20.000,00

28,57%

0,40%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ.
Δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι είναι οι ΟΤΔ που υλοποιοφν τισ ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ μεπρωτοβουλία τοπικϊν
κοινοτιτων ςφμφωνα με τα άρκρα του Καν. 1303/2013 (ειδικά άρκρα 32-35). Δυνθτικά,
δικαιοφχοιμποροφν να είναι και φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του Δθμοςίου ι
ςυλλογικάςυμφζροντα του ιδιωτικοφ τομζα, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
των τοπικϊνπρογραμμάτων ι ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςχετικι με το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ και
από τοκαταςτατικό τουσ προκφπτει θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των προτεινόμενων ενεργειϊν.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
Κριτιρια
Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Σιμι βάςθσ
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.4.2 Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν
βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί
ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.), 19.2.3.5 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ,
πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) που όλεσ μαηί βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν περιοχι. Επίςθσ, με τθ
δράςθ 19.2.7.5 Διαφοροποίθςθ των γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ςε δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν
εκπαίδευςθ ςχετικά με το περιβάλλον και τθ διατροφι, που αφορά τισ διδακτικζσ φάρμεσ και
απευκφνεται κφρια ςε παιδιά και ςε νζουσ.
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υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ κοινωνικισ πολιτικισ όλων των ΟΤΑ τθσ περιοχισ.

19.3.4 Διακρατικιυνεργαςία: ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL

DEVELOPMENT CAPABILITIES)
Σίτλοσ Δράςθσ

Διατοπικι και Διακρατικι υνεργαςία

Κωδικόσ Δράςθσ

19.3

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

Διακρατικι υνεργαςία: χζδιοΔιακρατικισυνεργαςίασ ENERDECA
ΙΙ_(ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES)

Κωδικόσ υπο-δράςθσ

19.3.4

Νομικι βάςθ

Άρκρα 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Άρκρα 35 & 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ
Το παρόν Σχζδιο ζχει ωσ αντικείμενο να διαμορφωκεί ζνα κοινό πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ των
επιχειριςεων και των κεςμικϊν φορζων όλων των ςυνεργαηόμενων περιοχϊν με κφριο ςτόχο τθν
ομογενοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ, ανάδειξθσ και προβολισ των αναπτυξιακϊν πόρων και
τθν ςυνολικισ προςφοράσ (Τουριςμόσ, τοπικά προϊόντα, πολιτιςμόσ, γαςτρονομία κ.λ.π.) τθσ κάκε
ςυνεργαηόμενθσ περιοχισ με τθν ειςαγωγι νζων ςφγχρονων διαδικαςιϊν, μζςων και τεχνολογιϊν.
Το Σχζδιο αποτελεί ςυνζχεια και εξζλιξθ του Ζργου με τθν επωνυμία (ENERDECA) που ξεκίνθςε να
υλοποιείται κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013, με ςυντονίςτρια ΟΤΔ τθν Αναπτυξιακι
Καβάλασ και με τθ ςυμμετοχι 16 Αναπτυξιακϊν Εταιρειϊν τθσ Ελλάδοσ και 6 Διακρατικϊν εταίρων.
Το εν λόγω Σχζδιο λόγω των πολλϊν ςυνεργαηόμενων εταιρειϊν άρχιςε να υλοποιείται αρχζσ του
2015 με αποτζλεςμα να κακυςτεριςει να ωριμάςει τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ (Διεκνείσ
Διαγωνιςμοί κ.λ.π.) και ωσ εκ τοφτου δεν υλοποιικθκε κατά ζνα μεγάλο μζροσ ςτθν προθγοφμενθ
προγραμματικι περίοδο.
Το νζο διατοπικό Σχζδιο ςυνεργαςίασ «ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT
CAPABILITIES» (ENERDECA II)» αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ των εξισ ςτόχων:
 Στθν ςυνεργαςία των περιοχϊν του Διακρατικοφ ςχεδίου με τθν ανάπτυξθ μεκόδων,
προϊόντων και εργαλείων που αποβλζπουν ςτθν διαςφνδεςθ και αξιοποίθςθ κοινϊν ι
ομοειδϊν φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων, τοπικϊν προϊόντων και άλλων ςτοιχείων που
αποτελοφν το απόκεμα των ςυνεργαηόμενων αγροτικϊν περιοχϊν.
 Ενίςχυςθ του επιπζδου τοπικισ διακυβζρνθςθσ (ςυνεργαςία κεςμϊν και επιδοτοφμενων
επιχειριςεων των περιοχϊν) με κοινά ςφγχρονα εργαλεία και ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν
που
ομογενοποιοφν τθν ςυνεργαςία και δθμιουργοφν προςτικζμενθ ωφζλεια ςτισ
ςυνεργαηόμενεσ περιοχζσ
 Δικτυϊςεισ ομοειδϊν επιχειριςεων των διακρατικϊν περιοχϊν
 Ειςαγωγι δυναμικϊν μορφϊν ςυνεργαςίασ κοινϊν ομάδων Εταίρων (κεςμικοί και Λδιωτικοί)
που αναδιαμορφϊνουν τθν αναπτυξιακι προοπτικι κάκε περιοχισ.
 Ειςαγωγι νζων ςφγχρονων μεκόδων προβολισ των επιχειριςεων και των περιοχϊν ςυνολικά
αξιοποιϊντασ τισ πλζον ςφγχρονεσ και διαδεδομζνεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ
Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων
Με βάςθ τθν προθγοφμενθ υλοποίθςθ του Σχεδίου «ENERDECA», ζχουν ιδθ κατακζςει ενδιαφζρον
16 Εκνικοί εταίροι, πλζον 3 υφιςτάμενων διακρατικϊν ενϊ αναμζνεται να ςυνδεκοφν με το εν λόγω
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ςχζδιο τουλάχιςτον 2 νζοι Διακρατικοί εταίροι από τισ Μεςογειακζσ χϊρεσ που δεν είχαν τθν
δυνατότθτα ςτθν προθγοφμενθ περίοδο, ϊςτε ςυνολικά να ςυνεργαςτοφν 21 εταίροι.
Τα κριτιρια επιλογισ των εταίρων είναι:
Α. Ραλιοί εταίροι: όςοι ζχουν ςυμμετάςχει ςτο προθγοφμενο Σχζδιο.
Β. Νζοι εταίροι/ περιοχζσ:
 Ρεριοχζσ που διακζτουν επαρκι προςφορά ςτο φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον με
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ όλων των τομζων του τοπικοφ παραγωγικοφ ςυςτιματοσ με τουσ
πόρουσ τθσ κάκε περιοχισ και ςτθν ςυνζχεια ςφνδεςθ αυτισ τθσ προςφοράσ ςτισ διαδικαςίεσ
του διακρατικοφ ςχεδίου
Σεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ και τουσ ςτόχουσ τθσ
ςτρατθγικισ: παρατίκεται παρακάτω
Πόροι που κα διατεκοφν για τθν οργάνωςθ τθσ ςυνεργαςίασ (ανκρϊπινο δυναμικό,
χρθματοοικονομικοί πόροι)
 Ανκρϊπινο δυναμικό
Μόνιμο προςωπικό εταίρων και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ
 Χρθματοοικονομικοί πόροι
Αναμενόμενοσ αρικμόσ εταίρων: 21
Συνολικόσ εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ: 900.000,00€
Προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυνεργαςία για τθν περιοχι (βραχυπρόκεςμα,
μακροπρόκεςμα)
Θ υλοποίθςθ των δράςεων του Σχεδίου κα ςυμβάλλει:
 Στθν
βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν και τθσ ελκυςτικότθτασ των περιοχϊν τθν
ομογενοποίθςθ πόρων, προϊόντων και υπθρεςιϊν και θ προβολι των ςυνεργαηόμενων
περιοχϊν.
 Στθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των αγροτικϊν προϊόντων
 Στθν δθμιουργία προχποκζςεων τουριςτικισ ανάπτυξθσ μζςω ανάπτυξθσ κοινοφ πλαιςίου
δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ με τθν δθμιουργία 'ζτοιμων προϊόντων” με τθν χριςθ των
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ), που κα περιλαμβάνουν:
 Κακοριςμόσ των βάςεων για τθ διαχρονικότθτα του ζργου (μετά τθν ολοκλιρωςι του) ωσ
κεμελιϊδθ διαδικαςία για τθ ςυνεχι ανάπτυξθ των επιχειριςεων και των τοπικϊν αρχϊν.
Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθ ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ
 Σφνταξθ πρόταςθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ, με περιγραφι και αποςαφινιςθ δράςεων του
προτεινόμενου Σχεδίου ΔΤΣ.
 Διαδικαςία αναηιτθςθσ εταίρων. Επικοινωνία (επιςτολζσ, e-mail) με τισ ΟΤΔ που επζδειξαν
ενδιαφζρον ςυμμετοχισ.
 Ωρίμανςθ διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν του Σχεδίου
 Αποςτολι πρόταςθσ και ενθμερωτικοφ εντφπου ςε υποψιφιουσ εταίρουσ.
 Ραρακολοφκθςθ ανταπόκριςθσ.
 Το ςυντονιςμό του Σχεδίου ζχει ςυμφωνθκεί να αναλάβει θ Αναπτυξιακι καβάλασ ΑΕ ΟΤΑ
Προβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του χεδίου ςυνεργαςίασ
Ρροβλζπεται να υλοποιθκεί ο παρακάτω τρόποσ εφαρμογισ.
 Υπογραφι πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ, ςτο οποίο κα περιγράφονται οι κοινζσ δράςεισ, οι
ςυμβαλλόμενοι, ο ςκοπόσ, τα αναμενόμενα αποτελζςματα, το αντικείμενο του κάκε
ςυμβαλλόμενου, ο τρόποσ ςυντονιςμοφ και οργάνωςθσ του ςχεδίου κλπ,
 Σφςταςθ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του ςχεδίου,
 Σφνταξθ και υποβολι του ςχεδίου, ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Διαχείριςθσ προσ ζγκριςθ.
 Οριςμόσ ςυντελεςτϊν υλοποίθςθσ για τισ τοπικζσ δράςεισ κάκε εταίρου κακϊσ και για τισ
κοινζσ δράςεισ.
 Ωρίμανςθ διαγωνιςτικϊν και λοιπϊν κεςμικϊν διαδικαςιϊν ςυνεργαςίασ με εξωτερικοφσ
εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ και φορείσ για τθν υλοποίθςθ διαφόρων δράςεων του Σχεδίου.
 Διαρκισ επικοινωνία και ενθμζρωςθ των εταίρων από τον ςυντονιςτι εταίρο.
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Διακρατικζσ και Διαπεριφερειακζσ ςυναντιςεισ εταίρων και ομάδασ ςυντονιςμοφ, δια ηϊςθσ
ι θλεκτρονικά, μζςω internet, για αξιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και λιψθ αναγκαίων
αποφάςεων.
 Αξιολόγθςθ παραδοτζων και λιψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν όπου απαιτθκεί.
Αξιολόγθςθ ςυνολικισ υλοποίθςθσ Σχεδίου.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Με τθν παροφςα δράςθ εξυπθρετείται θ δευτερεφουςα κεματικι κατεφκυνςθ του προγράμματοσ τθσ
Διαςφνδεςθσ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων όπωσ ΟΤΔ, φορζων τουριςμοφ για τθν ανάδειξθ
και προβολι των αναπτυξιακϊν πόρων τθσ περιοχισ (τουριςμόσ, τοπικά προϊόντα, πολιτιςμόσ,
γαςτρονομία κ.λ.π.) με τθν ειςαγωγι νζων ςφγχρονων διαδικαςιϊν, μζςων και τεχνολογιϊν.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

15.000,00

21,43%

0,21%

Δθμόςια Δαπάνθ

15.000,00

21,43%

0,30%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ

Πλθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι είναι οι ΟΤΔ που υλοποιοφν τισ ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ μεπρωτοβουλία τοπικϊν
κοινοτιτων ςφμφωνα με τα άρκρα του Καν. 1303/2013 (ειδικά άρκρα 32-35). Δυνθτικά,
δικαιοφχοιμποροφν να είναι και φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του Δθμοςίου ι
ςυλλογικάςυμφζροντα του ιδιωτικοφ τομζα, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
των τοπικϊνπρογραμμάτων ι ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςχετικι με το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ και
από τοκαταςτατικό τουσ προκφπτει θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των προτεινόμενων ενεργειϊν.
Κριτιρια Επιλογισ
Α/Α
Κριτιρια
Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Σιμι βάςθσ
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Συνζργεια υπάρχει με τισ δράςεισ 19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ
και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ
κλίμακασ, 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό,
με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των
χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, δεδομζνου ότι όλεσ αυτζσ οι
δράςεισ ςυμβάλουν ςτθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Υπάρχει ςυνζργεια με ςθμαντικά ζργα τουριςμοφ, εναλλακτικοφ τουριςμοφ που πρόςφατα
ολοκλθρϊκθκαν ςτθν περιοχι κακϊσ και με πολλά που προγραμματίηονται. Επίςθσ υπάρχει
ςυνζργεια με τθν επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 6c - Διατιρθςθ, προςταςία,
προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
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19.4 τιριξθ για τισ Λειτουργικζσ Δαπάνεσ και τθν Εμψφχωςθ

Σίτλοσ Δράςθσ

τιριξθ για τισ Λειτουργικζσ Δαπάνεσ και τθν Εμψφχωςθ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.4

Σίτλοσ υπο-δράςθσ

τιριξθ για τισ Λειτουργικζσ Δαπάνεσ και τθν Εμψφχωςθ

Κωδικόσ υπο-δράςθσ
Νομικι βάςθ

Άρκρα 42, 45 &46 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 69, παρ. 3 του Καν (ΕΕ)
1303/2013

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ
Το φυςικό αντικείμενο του υπομζτρου αφορά τθ ςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΟΤΔ ΕΛΛΚΩΝΑΣ –
ΡΑΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ ςτα πλαίςια του
CLLD – LEADER τουΡ.Α.Α. 2014 – 2020.
Το υπομζτρο 19.4 περιλαμβάνει ενζργειεσ και αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που αφοροφν τθ λειτουργία τθσ
ΟΤΔ ΕΛΛΚΩΝΑΣ – ΡΑΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ, όπωσ οι ακόλουκεσ:
1. Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων: 720.000,00 €
2. Λειτουργικζσ δαπάνεσ: 174.000,00€
3. Πάγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ: 25.000,00€
4. Ενζργειεσ εμψφχωςθσ: 59.000,00€
5. Τποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (εκπόνθςθσ μελετϊν, ενζργειεσ επιμόρφωςθσ, αυτό-αξιολόγθςθ):
32.000,00€
1. Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων (720.000€)
Θ ΟΤΔ ΕΛΛΚΩΝΑΣ-ΡΑΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε Ο.Τ.Α. διαχειρίηεται κατά τθν
τρζχουςαπρογραμματικι περίοδο το πρόγραμμα ΑΞΟΝΑΣ 4 – ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ LEADER (Δ.Δ. 6.835.340
ευρϊ)διακζτοντασ προσ τον ςκοπό αυτό το ανάλογο ςτελεχιακό δυναμικό κακϊσ και τον
ανάλογοεξοπλιςμό. Για το νζο πρόγραμμα όπωσ ζχει προτακεί θ ΟΤΔ κα χρειαςτεί να προςλάβει επί
πλζονδφο(2)ςτελζχθ και για τον ςκοπό αυτό κα απαιτθκοφν οι διαδικαςίεσ και οι ενζργειεσ που
ορίηονται
από το νόμο των Α.Ε. ΟΤΑ (προκθρφξεισ- αξιολόγθςθ κ.λ.π.) Κατά τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ,
κατθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του CLLD –
LEADER του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν διαφοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα
τοτοπικόπρόγραμμα.
Το νζο πρόγραμμα ζχει αυξθμζνθ περιοχι εφαρμογισ ςε ςχζςθ με τα παλαιά (ΑΞΟΝΑΣ 4 –ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ
LEADER, LEADER+ και LEADERII).Επί πλζον οι νζεσ περιοχζσ που κα ενταχκοφν είναιπεδινζσδυναμικζσ, ζχουν περιςςότερο πλθκυςμό οπότε κα χρειαςτεί μεγαλφτερθ και περιςςότερθ
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ για τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που τουσ παρζχονται. Ρζραν
τθσ ενθμζρωςθσ το επενδυτικό ενδιαφζρον αναμζνεται μεγαλφτερο οπότε οι ανάγκεσ αξιολόγθςθσ,
υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ των ζργων αυξάνονται.
Με βάςθ το υπάρχον ςτελεχιακό δυναμικό εκτιμάται ότι απαιτοφνται δφο επί πλζον άτομα για τθν
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υλοποίθςθ του νζου προγράμματοσ (ζνασ μθχανικόσ και ζνασ αρχιτζκτονασ ι ζνασ οικονομολόγοσ).
Κατά το διάςτθμα υποβολισ τθσ πρόταςθσ ςτθν εταιρεία απαςχολοφνται τα παρακάτω άτομα:
1Ρολιτικόσ Μθχανικόσ (ΡΕ)- Διευκφντρια-Συντονίςτρια ΑΞΟΝΑΣ 4 – ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ LEADER(ςφμβαςθ
εργαςίασ αορίςτου χρόνου)
1 Γεωπόνοσ (ΡΕ) (ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου)
1 Οικονομολόγοσ (ΡΕ) (ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου)
1 Λογιςτισ (ΡΕ) Εξωτερικόσ Συνεργάτθσ
1 Νομικόσ Σφμβουλοσ (ΡΕ) Εξωτερικόσ Συνεργάτθσ
1 Γραμματζασ (ΔΕ-ΛΕΚ ) (ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου)
1 Διοικθτικόσ υπάλλθλοσ(βοθκόσ γραμματείασ) (ΔΕ) (ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου)
2. Λειτουργικζσ δαπάνεσ (174.000€)
Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ για τθν λειτουργία τθσ εταιρείασ δθλ. ενοίκια , λογαριαςμοί ΔΕΚΟ,
δαπάνεσ κακαριότθτασ των γραφείων, ταχυδρομικά ζξοδα, κοινόχρθςτα, δθμοςιεφςεισ, αναλϊςιμα
κ.λ.π.
3. Πάγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ (25.000€)
Θ ΟΤΔ διακζτει δίκτυο Θ/Υ για τουσ οποίουσ απαιτείται αναβάκμιςθ ι αντικατάςταςθ προκειμζνου να
είναι δυνατι και αποτελεςματικι θ παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ. Ρεριλαμβάνονται οι
προμικειεσ ςε εξοπλιςμό δθλ. Θ/Υ, ζπιπλα γραφείου, βιβλιοκικεσ κ.λ.π.
4. Ενζργειεσ εμψφχωςθσ (59.000€)
Θ ΟΤΔ κα υλοποιιςει πολλζσ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, εργαςτιρια, θμερίδεσ που
κεωροφνταιαπαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του προγράμματοσ.
Ενδεικτικά θ ΟΤΔ κα επικεντρωκεί ςε :
 Δθμιουργία και οργάνωςθ δικτφων επαγγελματιϊν ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν
επιχειριςεων
 Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ για τθν καινοτομία ςτθν παραγωγι-μεταποίθςθ αγροτικϊν
προϊόντων και ςτθν λειτουργία των επιχειριςεων
 Ενθμζρωςθ-ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ςυνεργαςιϊν
 Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ και εμψφχωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ,
κοινωνικϊν εταίρων, μελϊν ςυλλόγων και άλλων μορφϊν ςυλλογικοτιτων (περιβαλλοντικοφ,
ακλθτικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ), εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, υπθρεςιακϊν διμων και περιφερειϊν για τθν ομαλι ζνταξθ
των ομάδων προςφφγων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ υποδοχισ, και τθν διαμόρφωςθ κλίματοσ
ςυνεργαςίασ και αποδοχισ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των προςφφγων και τθσ
κυρίαρχθσ ομάδασ πλθκυςμοφ,
 Δράςεισ ενθμζρωςθσ για τθν κοινωνικι επιχειρθματικότθτα
 Ενθμζρωςθ ςε κζματα περιβάλλοντοσ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, αειφορίασ
5. Τποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (εκπόνθςθσ μελετϊν, ενζργειεσ επιμόρφωςθσ, αυτό-αξιολόγθςθ)
(32.000€)
Θ ΟΤΔ κα εκπονιςει μελζτθ κακοριςμοφ, ςε ςυγκεκριμζνεσ διαδρομζσ, των φυςικϊν πόρων,
μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ για να αναδειχκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ
προγράμματοσ.
Επίςθσ, κα εκπονιςει μελζτεσ για τθ διερεφνθςθ του δυναμικοφ και των δυνατοτιτων
χαρακτθριςτικϊν προϊόντων (του αγροδιατροφικοφ τομζα) τθσ περιοχισ και για τθ διερεφνθςθ τθσ
προζλευςθσ των πρϊτων υλϊν ςτον τομζα τθσ εςτίαςθσ.
Κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ τα μζλθ τθσ ΟΤΔ αλλά και τα μζλθ τθσ ΕΔΡ κα ςυμμετζχουν ςε
ςεμινάρια ι ομάδεσ εργαςίασ που πικανόν διοργανωκοφν από το ΕΑΔ ι από άλλον ςυναφι φορζα
προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ορκι υλοποίθςθ -ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ- του προγράμματοσ.
Επίςθσ με βάςθ τον ίδιο ςτόχο θ ΟΤΔ κα εφαρμόςει ενζργειεσ και δράςεισ αυτό-αξιολόγθςθσ
κάκεχρόνο με βάςθ τα αποτελζςματα και τθν ςυμμετοχι του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτθν υλοποίθςθ
τουπρογράμματοσ.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
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Θ παροφςα δράςθ τθσ ΟΤΔ υποςτθρίηει όλο το τοπικό πρόγραμμα.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο Σοπικοφ
Προγράμματοσ

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

1.010.000€

100,00%

14,26%

Δθμόςια Δαπάνθ

1.010.000€

100,00%

20,00%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ

Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ.
Δικαιοφχοι

ΟΤΔ
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ παροφςα δράςθ τθσ ΟΤΔ υποςτθρίηει όλο το τοπικό πρόγραμμα.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ παροφςα δράςθ τθσ ΟΤΔ υποςτθρίηει όλο το τοπικό πρόγραμμα ςε ςυνζργεια με αναπτυξιακζσ
δράςεισ εκτόσ τθσ περιοχισ όπωσ περιγράφθκαν ανά δράςθ.
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Χρθματοδοτικό Πλάνο
υγκεντρωτικόσ Χρθματοδοτικόσ Πίνακασ Σοπικοφ Προγράμματοσ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ

ΤΝ. ΚΟΣΟ

ΔΘΜ. ΔΑΠ.

ΙΔΙΩΣ. ΤΜΜ.

ΜΕΣΡΟ 19 «ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ
2014 -2020
Στιριξθ για τθν προετοιμαςία
ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ

19.1

80.000,00

80.000,00

0,00

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων
(CLLD/LEADER)

19.2

6.002.529,91

3.970.000,00

2.032.529,91

Στιριξθ για τθν προπαραςκευι και
τθν υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ
(Διατοπικι -Διακρατικι )

19.3

70.000,00

70.000,00

0,00

19.4

1.010.000,00

1.010.000,00

0,00

7.291.557,69

5.050.000,00

2.241.557,69

7.082.529,91

5.050.000,00

2.032.529,91

Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ
και τθν εμψφχωςθ
ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΟΤ 19 ΠΑΑ 2014 2020
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Χρθματοδοτικι Βαρφτθτα
ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ
ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020*
υνολικό κόςτοσ Τπομζτρου

19.1
80.000,00

Ροςοςτό % ςυν. κόςτουσ Υπομζτρου
επί του ςυν. κόςτουσ τθσ ςτρατθγικισ
τοπικισ ανάπτυξθσ
Δθμόςια Δαπάνθ Τπομζτρου
Ροςοςτό % δθμόςιασ δαπάνθσ
υπομζτρου επί τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ
τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ

ΚΩΔΙΚΟ
19.2
19.3
19.4
6.002.529,91 70.000,00 1.010.000,00
84,75%

80.000,00

0,99%

14,26%

3.970.000,00 70.000,00 1.010.000,00
78,61%

1,39%

20,00%
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υγκεντρωτικόσ Χρθματοδοτικόσ Πίνακασ Σοπικοφ Προγράμματοσ Ανά Ζτοσ (Ετιςια Δθμόςια
Δαπάνθ)
ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΕΣΟ (ΕΣΘΙΑ ΔΘΜΟΙΑ
ΔΑΠΑΝΘ)
ΣΙΣΛΟ
ΚΩΔΙΚΟ 2015 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ
ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020
Στιριξθ για τθν
προετοιμαςία
ςτρατθγικισ τθσ
τοπικισ ανάπτυξθσ
Στιριξθ
υλοποίθςθσ
δράςεων των
ςτρατθγικϊν
τοπικισ ανάπτυξθσ
με πρωτοβουλία
τοπικϊν
κοινοτιτων
(CLLD/LEADER)
Στιριξθ για τθν
προπαραςκευι και
τθν υλοποίθςθ τθσ
ςυνεργαςίασ
(Διατοπικι και
διακρατικι)
Στιριξθ για τισ
λειτουργικζσ
δαπάνεσ και τθν
εμψφχωςθ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

19.1

80.000

0

0

0

0

0

0

0

19.2

0

0

600.000

850.000

850.000

700.000

500.000

470.000

19.3

0

0

0

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

19.4

30.000

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

120.000

140.000

740.000

1.010.000

1.010.000

850.000

650.000

620.000

Αναλυτικόσ Χρθματοδοτικόσ Πίνακασ Σοπικοφ Προγράμματοσ Ανά Τπομζτρο και Δράςθ (ΕΓΣΑΑ)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΘ (ΕΓΣΑΑ
ΚΩΔ.

19.1

ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΘ
Στιριξθ για τθν προετοιμαςία
ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ
ανάπτυξθσ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ
80.000,00

ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ
Ποςό
%
80.000,00

100,00%

ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟ
Ποςό
0,00
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19.2

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων
των ςτρατθγικϊν τοπικισ
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
τοπικϊν κοινοτιτων
(CLLD/LEADER)
Μεταφορά Γνϊςεων &
Ενθμζρωςθσ

6.002.529,91

3.970.000,00

66,14%

2.032.529,91

45.000,00

45.000,00

100,00%

0,00

25.000,00

25.000,00

100,00%

0,00

20.000,00

20.000,00

100,00%

0,00

1.741.538,46

1.132.000,00

65,00%

609.538,46

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ
μεταποίθςθ, εμπορία και/ι
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων
19.2.2.1
με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν
για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

657.692,31

427.500,00

65,00%

230.192,31

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ
μεταποίθςθ, εμπορία και/ι
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων
19.2.2.2 με αποτζλεςμα μθ γεωργικό
προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

338.461,54

220.000,00

65,00%

118.461,54

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον
τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό
19.2.2.3
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

280.000,00

182.000,00

65,00%

98.000,00

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ
τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν
19.2.2.4 μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του
εμπορίου με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ.

373.076,92

242.500,00

65,00%

130.576,92

19.2.1

Μεταφορά γνϊςεων &
19.2.1.1 ενθμζρωςθσ ςτο γεωργικό και
ςτο δαςικό τομζα
Μεταφορά γνϊςεων &
19.2.1.2 ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ αγροτικϊν
περιοχϊν
Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ
Επιχειρθματικότθτασ και
Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
19.2.2
Ρεριοχισ Εφαρμογισ ςε
Εξειδικευμζνουσ Τομείσ,
Ρεριοχζσ ι Δικαιοφχουσ
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Ενίςχυςθ επενδφςεων
οικοτεχνίασ και
πολυλειτουργικϊν
19.2.2.6
αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ.

92.307,69

60.000,00

65,00%

32.307,69

2.347.222,22

1.022.500,00

40,00%

1.324.722,22

Οριηόντια εφαρμογι
μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι
ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων
19.2.3.1 με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

412.500,00

165.000,00

40,00%

247.500,00

Οριηόντια εφαρμογι
μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι
ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων
19.2.3.2 με αποτζλεςμα μθ γεωργικό
προϊόν με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ.

262.500,00

105.000,00

40,00%

157.500,00

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ
επενδφςεων ςτον τομζα του
19.2.3.3 τουριςμοφ με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ.

777.777,78

350.000,00

45,00%

427.777,78

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ
επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ,
19.2.3.4
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ
μεταποίθςθ, και του εμπορίου με
ςκοπό τθν

450.000,00

202.500,00

45,00%

247.500,00

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ
επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν
για τθν εξυπθρζτθςθ του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί
19.2.3.5
ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ,
πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

444.444,44

200.000,00

45,00%

244.444,44

1.488.000,00

1.488.000,00

100,00%

0,00

19.2.3

19.2.4

Οριηόντια Ενίςχυςθ ςτθν
Ανάπτυξθ/Βελτίωςθ τθσ
Επιχειρθματικότθτασ και
Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
Ρεριοχισ Εφαρμογισ

Βαςικζσ Υπθρεςίεσ & Ανάπλαςθ
Χωριϊν ςε Αγροτικζσ Ρεριοχζσ
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Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ
κλίμακασ (πχ. φδρευςθ,
αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ
οικιςμοφ κ.λπ.),
19.2.4.1
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε
χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια
κτίρια

300.000,00

300.000,00

100,00%

0,00

Στιριξθ για τθ δθμιουργία,
βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν
βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον
19.2.4.2 αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και
των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ.
παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά
ιατρεία, κ.λπ.)

280.000,00

280.000,00

100,00%

0,00

Στιριξθ για επενδφςεισ για
δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και
υποδομζσ αναψυχισ,
ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ
19.2.4.3 πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ
υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ.
ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι,
προβολι προϊκθςθ περιοχϊν,
ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)

768.000,00

768.000,00

100,00%

0,00

Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων

50.000,00

50.000,00

100,00%

0,00

Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ
και επενδφςεισ, που ςυνδζονται
με τον πολιτιςμό, με τθ
διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και
αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και
φυςικισ κλθρονομιάσ των
χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων
και των τόπων με υψθλι φυςικι
αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των
19.2.4.5
ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν
πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ
περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων
πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν
κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –
μφλοι, γεφφρια κ.λπ.)

90.000,00

90.000,00

100,00%

0,00

19.2.4.4
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19.2.5

Ραρεμβάςεισ για τθ Βελτίωςθ
Υποδομϊν ςτον Ρρωτογενι
Τομζα

100.000,00

100.000,00

100,00%

0,00

100.000,00

100.000,00

100,00%

0,00

280.769,23

182.500,00

65,00%

98.269,23

Ανάπτυξθ νζων προϊόντων,
πρακτικϊν, διεργαςιϊν και
19.2.7.2
τεχνολογιϊν ςτον τομζα των
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ

53.846,15

35.000,00

65,00%

18.846,15

Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν
επιχειριςεων για διοργάνωςθ
κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθ
κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και
19.2.7.3
πόρων κακϊσ και για τθν
ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που
ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό

100.000,00

65.000,00

65,00%

35.000,00

Διαφοροποίθςθ των γεωργικϊν
δραςτθριοτιτων ςε
19.2.7.5 δραςτθριότθτεσ που αφοροφν
τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με το
περιβάλλον και τθ διατροφι

50.000,00

32.500,00

65,00%

17.500,00

Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία
μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία,
19.2.7.7
τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ
βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν
αγορϊν

76.923,08

50.000,00

65,00%

26.923,08

Διατοπικι και διακρατικι
ςυνεργαςία

70.000,00

70.000,00

100,00%

0,00

19.3.1

Διατοπικι “Διαχρονικι Ελλθνικι
κεατρικι παράδοςθ”

20.000,00

20.000,00

100,00%

0,00

19.3.2

Διατοπικι “Ρεριιγθςθ ςτον
Κορινκιακό”

15.000,00

15.000,00

100,00%

0,00

19.3.3

Διατοπικι “Διεφρυνςθ
Δυνατοτιτων Ζνταξθσ, ςτο
Κοινωνικό και Οικονομικό
Ρεριβάλλον, Ραιδιϊν και Νζων
με Διαφορετικό Ρολιτιςμικό
Υπόβακρο”

20.000,00

20.000,00

100,00%

0,00

Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε
19.2.5.1 γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ
εκμεταλλεφςεισ
19.2.7

19.3

Συνεργαςία μεταξφ
Διαφορετικϊν Ραραγόντων
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19.3.4

Διακρατικι “ ENERDECA
ΛΛ_(ENHANCEMENT OF
EUROPEAN RURAL
DEVELOPMENT CAPABILITIES)”

15.000,00

15.000,00

100,00%

0,00

19.4

Στιριξθ τθσ ΟΤΔ για τισ
λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν
εμψφχωςθ

1.010.000,00

1.010.000,00

100,00%

0,00

720.000,00

720.000,00

100,00%

0,00

174.000,00
25.000,00
59.000,00

174.000,00
25.000,00
59.000,00

100,00%
100,00%
100,00%

0,00
0,00
0,00

32.000,00

32.000,00

100,00%

0,00

7.082.529,91

5.050.000,00

71,30%

2.032.529,91

19.4.1
19.4.2
19.4.3
19.4.4
19.4.5

Αμοιβζσ προςωπικοφ και
εξωτερικϊν ςυμβοφλων
Λειτουργικζσ δαπάνεσ
Ράγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
Ενζργειεσ εμψφχωςθσ
Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ
(εκπόνθςθσ μελετϊν, ενζργειεσ
επιμόρφωςθσ, αυτό-αξιολόγθςθ)

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Αναλυτικόσ Χρθματοδοτικόσ Πίνακασ Σοπικοφ Προγράμματοσ για Ζργα Καινοτόμα, υλλογικοφ
Χαρακτιρα και Ζργα υνεργαςίασ (ΕΓΣΑΑ)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ, ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ
ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΕΓΣΑΑ)
ΚΩΔ.

ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΘ

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων
των ςτρατθγικϊν τοπικισ
19.2
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
τοπικϊν κοινοτιτων
(CLLD/LEADER)
Μεταφορά γνϊςεων &
19.2.1.1 ενθμζρωςθσ ςτο γεωργικό και
ςτο δαςικό τομζα
Μεταφορά γνϊςεων &
19.2.1.2 ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ αγροτικϊν
περιοχϊν

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ
Ποςό
%

ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Ποςό
%

4.858.854,70

3.060.000,00

62,98%

1.798.854,
70

37,02
%

25.000,00

25.000,00

100,00%

0,00

0,00%

20.000,00

20.000,00

100,00%

0,00

0,00%
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Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ
μεταποίθςθ, εμπορία και/ι
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων
19.2.2.1 με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν
για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

657.692,31

427.500,00

65,00%

230.192,3
1

35,00
%

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ
μεταποίθςθ, εμπορία και/ι
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων
19.2.2.2 με αποτζλεςμα μθ γεωργικό
προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

338.461,54

220.000,00

65,00%

118.461,5
4

35,00
%

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον
τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό
19.2.2.3 τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

280.000,00

182.000,00

65,00%

98.000,00

35,00
%

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ
τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν
19.2.2.4 μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του
εμπορίου με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

373.076,92

242.500,00

65,00%

130.576,9
2

35,00
%

Ενίςχυςθ επενδφςεων
οικοτεχνίασ και
πολυλειτουργικϊν
19.2.2.6
αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

92.307,69

60.000,00

65,00%

32.307,69

35,00
%

Οριηόντια εφαρμογι
μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι
ανάπτυξθσ γεωργικϊν
19.2.3.1 προϊόντων με αποτζλεςμα
γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

412.500,00

165.000,00

40,00%

247.500,0
0

60,00
%

Οριηόντια εφαρμογι
μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι
ανάπτυξθσ γεωργικϊν
19.2.3.2 προϊόντων με αποτζλεςμα μθ
γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

262.500,00

105.000,00

40,00%

157.500,0
0

60,00
%
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Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ
επενδφςεων ςτον τομζα του
19.2.3.3 τουριςμοφ με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

777.777,78

350.000,00

45,00%

427.777,7
8

55,00
%

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ
επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ,
19.2.3.4
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ
μεταποίθςθ, και του εμπορίου
με ςκοπό τθν

450.000,00

202.500,00

45,00%

247.500,0
0

55,00
%

Στιριξθ για επενδφςεισ για
δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ
και υποδομζσ αναψυχισ,
ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ
19.2.4.3 πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ
υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ.
ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι,
προβολι προϊκθςθ περιοχϊν,
ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)

768.000,00

768.000,00

100,00%

0,00

0,00%

Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ
και επενδφςεισ, που ςυνδζονται
με τον πολιτιςμό, με τθ
διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και
αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ
και φυςικισ κλθρονομιάσ των
χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων
και των τόπων με υψθλι φυςικι
αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων
19.2.4.5 των ςχετικϊν κοινωνικοοικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και
δράςεισ περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων
πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν
κζντρων, μουςείων,
πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν
τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια
κ.λπ.)

90.000,00

90.000,00

100,00%

0,00

0,00%

Ανάπτυξθ νζων προϊόντων,
πρακτικϊν, διεργαςιϊν και
19.2.7.2
τεχνολογιϊν ςτον τομζα των
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ

53.846,15

35.000,00

65,00%

18.846,15

35,00
%
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Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν
επιχειριςεων για διοργάνωςθ
κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και
τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων
19.2.7.3 και πόρων κακϊσ και για τθν
ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που
ςυνδζονται με τον
αγροτουριςμό

100.000,00

65.000,00

65,00%

35.000,00

35,00
%

Διαφοροποίθςθ των γεωργικϊν
δραςτθριοτιτων ςε
19.2.7.5 δραςτθριότθτεσ που αφοροφν
τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με το
περιβάλλον και τθ διατροφι

50.000,00

32.500,00

65,00%

17.500,00

35,00
%

Οριηόντια και κάκετθ
ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ
αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για τθ
19.2.7.7
δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και
τθν προϊκθςθ βραχζων
αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν

76.923,08

50.000,00

65,00%

26.923,08

35,00
%

Κοινζσ προςεγγίςεισ ςε ότι
αφορά τα περιβαλλοντικά ζργα
και τισ τρζχουςεσ
περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
19.2.7.8
αποτελεςματικισ διαχείριςθσ
των υδάτων, τθσ χριςθσ
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειάσ
και τθσ διατιρθςθσ των
γεωργικϊν τοπίων.

30.769,23

20.000,00

65,00%

10.769,23

35,00
%

Διατοπικι και διακρατικι
ςυνεργαςία

70.000,00

70.000,00

100,00%

0,00

0,00%

19.3.1

Διατοπικι “Διαχρονικι Ελλθνικι
κεατρικι παράδοςθ”

20.000,00

20.000,00

100,00%

0,00

0,00%

19.3.2

Διατοπικι “Ρεριιγθςθ ςτον
Κορινκιακό”

15.000,00

15.000,00

100,00%

0,00

0,00%

19.3.3

Διατοπικι “Διεφρυνςθ
Δυνατοτιτων Ζνταξθσ, ςτο
Κοινωνικό και Οικονομικό
Ρεριβάλλον, Ραιδιϊν και Νζων
με Διαφορετικό Ρολιτιςμικό
Υπόβακρο”

20.000,00

20.000,00

100,00%

0,00

0,00%

19.3.4

Διακρατικι “ ENERDECA
ΛΛ_(ENHANCEMENT OF
EUROPEAN RURAL
DEVELOPMENT CAPABILITIES)”

15.000,00

15.000,00

100,00%

0,00

0,00%

4.928.854,70

3.130.000,00

63,50%

1.798.854,

36,50

19.3

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
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70

Δ.Δ
Σφνολο 19.2 και 19.3
Ροςοςτό καινοτομίασ

%

3.110.000,00
61,98%
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