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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(CLLD / LEADER)

Συντονισµός Σχεδιασµού - Βήµατα,
Μέτρα Συντονισµού Στρατηγικής Τοπικού Προγράµµατος,
Εκπόνηση - Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης και Αιτήµατος Χρηµατοδότησης

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

LEADER ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ CLLD

Προσέγγιση της Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)

Η Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community-Led Local Development / CLLD)
είναι ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο/ τύπου LEADER, που προβλέπεται να αξιοποιηθεί στα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα της νέας χρηµατοδοτικής περιόδου 2014-2020, προς χρήση σε διαδηµοτικό/ υποπεριφερειακό επίπεδο, και λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τη λοιπή αναπτυξιακή υποστήριξη.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ CLLD ΤΟΥ ΠΑΑ
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
•

Έγκριση: ∆εκ. 2015

1η Πρόσκληση για υποψήφιες ΟΤ∆\ (για προπαρασκευαστική υποστήριξη /+ επιλογή ΟΤ∆/ στρατηγική
τοπικής ανάπτυξης)

•

CLLD:

50 ΟΤ∆

•

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προπαρασκευαστικό µέτρο 19.1: < € 80.000/ΟΤ∆
πρόταση - αίτηµα χρηµατοδότησης από ΟΤ∆
επιλογή πλειοψηφίας ΟΤ∆

2η Πρόσκληση για υποψήφιες ΟΤ∆:
•

προπαρασκευαστική υποστήριξη

•

επιλογή ΟΤ∆ / τοπικών στρατηγικών

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ CLLD ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ
1° στάδιο Οµάδα εργασίας, Εξερεύνηση, ενηµέρωση, αρχική διαβούλευση συµµετοχής:

.

εκ των κάτω προς τα πάνω

2° στάδιο Προπαρασκευή – ∆ιαβούλευση

.
.

Συνεκτικός χωρικός προσδιορισµός – περιοχή εφαρµογής

.
.
.

τοπική στρατηγική & πρόγραµµα

.
.

πρόταση - αίτηµα χρηµατοδότησης

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ

ΟΤ∆ (εταίροι, εταιρικό σχήµα, αναπτυξιακός φορέας)

συµβολή όλων «από κάτω προς τα πάνω» στη στρατηγική και στα ενδεικτικά έργα
σχέδιο δράσης & σχέδιο χρηµατοδότησης

απόφαση, έγκριση
3

3° στάδιο Εφαρµογή

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΑ 32-35 ΚΑΝ 1303/2013
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
1.

Μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιέχει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
(a) τον ορισµό της περιοχής και του πληθυσµού που καλύπτονται από τη στρατηγική
(b) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναµικού της περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης
SWOT ανάλυσης των πλεονεκτηµάτων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών
(c)

περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της,

(d) περιγραφή των ολοκληρωµένων και καινοτόµων χαρακτηριστικών της στρατηγικής
(e) ιεράρχηση στόχων

2. Κύριος Στόχος: αειφόρος ανάπτυξη µε ενσωµάτωση καινοτοµίας

3.

Σκοπός προγράµµατος

Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόµες» προσεγγίσεις µε βάση τα καινούργια
αναπτυξιακά δεδοµένα και εργαλεία, όπως:

4.

•

τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο,

•

κοινωνικές πρωτοβουλίες,

•

ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων,

•

διασύνδεση αγροτικού τοµέα µε τον πολιτισµό, τον τουρισµό και το περιβάλλον,

Μέτρα: προώθηση ποιοτικού τουρισµού + προστασία περιβάλλοντος και χαρακτήρα + σύνδεση
πρωτογενούς παραγωγής και τουρισµού, περιλαµβανοµένων µετρήσιµων ποσοτικών στόχων για τις
εκροές ή τα αποτελέσµατα. (Σε ότι αφορά τα αποτελέσµατα οι στόχοι θα εκφράζονται µε ποσοτικούς
ή ποιοτικούς όρους).

5.

Αποτελέσµατα: αειφορία, καλύτερα εισοδήµατα, κοινωνική συνοχή και µέριµνα, ποιότητα ζωής

6.

Η στρατηγική θα είναι πολυτοµεακή και πολυταµειακή συνεπής µε τα σχετικά προγράµµατα όλων
των οικείων εµπλεκόµενων Ε∆ΕΤ

7.

Περιγραφή της διαδικασίας συµµετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της στρατηγικής (από κάτω
προς τα πάνω - διαβούλευση)

8.

Περιγραφή των ρυθµίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της στρατηγικής που αποδεικνύει την
ικανότητα της οµάδας τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη στρατηγική και περιγραφή των ειδικών
ρυθµίσεων για την αξιολόγηση

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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ζ)

Σχέδιο χρηµατοδότησης της στρατηγικής, που περιλαµβάνει την προγραµµατισµένη χορήγηση του
καθενός από τα οικεία Ε∆ΕΤ. (Συνδυασµός ταµείων)

ΜΕΤΡΑ /ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ /ΕΡΓΑ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Παρεµβάσεις / έργα:
∆ηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα
Υποδοµές, κτήρια, κλπ (<€ 600.000)
Άυλες ενέργειες (<€ 100.000 ιδιώτες.), (<€ 50.000 δηµόσιο.)
Πολλά µικρά & λίγα µεσαίου µεγέθους,

Παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα:
Βελτίωση κλπ δηµοσίων κτηρίων για κοινωφελή χρήση
∆ιατήρηση/αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου
∆ηµιουργία άξονα αρχαιολογικών χώρων (ή βυζαντινών / εκκλησιαστικών µνηµείων)
Έργα υποδοµών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσµού
Έργα και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την ελκυστικότητα της περιοχής
Έργα περιβαλλοντικής αναβάθµισης των περιοχών
Ανάδειξη παραδοσιακών οικισµών
Έργα δηµοσίων υποδοµών για την υποστήριξη τοπικής επιχειρηµατικότητας

Παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.
Αύξηση της προστιθέµενης αξίας γεωργικών προϊόντων
Ταυτότητα/ προώθηση τοπικών προϊόντων
Υποστήριξη και ανάπτυξη µορφών εναλλακτικού τουρισµού
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τοµέα
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων - Στήριξη της δηµιουργίας ΜΜΕ κλπ
Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης

ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Υλοποίηση Τοπικού Προγράµµατος CLLD Ορεινών και Μειονεκτικών ∆ήµων Άρτας
Μελλοντική συνέχιση - Η προσέγγιση CLLD είναι ένα ελκυστικό από οικονοµική άποψη µέσο για
την υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι οι τοπικές συµπράξεις δεν διαλύονται κατά
τη λήξη της περιόδου χρηµατοδότησης, αλλά αναλαµβάνουν µία µακροχρόνια δέσµευση που
υπερβαίνει τη συγκεκριµένη περίοδο, ώστε οι περιοχές να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις
µεταβαλλόµενες εξωτερικές συνθήκες.
∆ιαδηµοτικές – ∆ιακρατικές δραστηριότητες
Από άλλες συλλογικές πρωτοβουλίες της ΟΤ∆

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Εστιασµένη Υποστήριξη του αναπτυξιακής σύµπραξης για υλοποίηση Πράξεων – Εργων των δύο
∆ήµων
Εστιασµένη Υποστήριξη του αναπτυξιακής

σύµπραξης για υλοποίηση Πράξεις – έργων

αποκλειστικά τοπικών φορέων
Μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων
Place branding for diplomacy «ΑΞΙΟΒΙΩΤΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΟΙ ∆ΗΜΟΙ»

Ατυπη Οµάδα Εργασίας
Στην κατεύθυνση συγκρότησης της διαδηµοτικής Τοπικής Σύµπραξης συστάθηκε, µε πρωτοβουλία των δύο
∆ηµάρχων τον Αύγουστο 2015, Οµάδα Εργασίας για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων της κοινής
προσέγγισης και την προπαρασκευή της αρχικής πρότασης.
Τα µέλη της Οµάδας Εργασίας:
ΟΝΟΜΑ
Αθανάσιος Πούλιος
Αντωνάκη-Αηδόνη

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Συντονιστής
Μέλος

∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων

Κουρτέσας Γεώργιος

Μέλος

∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Αλυµάρας Κωνσταντίνος

Μέλος

∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων

Επαµεινώνδας Στούµπας

Μέλος

∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων

Ροκκάς Θεόδωρος

Μέλος

∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Χρόνης Γεώργιος

Μέλος

∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Παναγιώτα

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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