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Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER - CLLD ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014-2020
Τα τελευταία 20 χρόνια η πρωτοβουλία LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l' Economie
Rurale) έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσµατικό εργαλείο εφαρµογής πολιτικών ανάπτυξης στις περιοχές
υλοποίησης του.
Στην ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο αντιστούσε στον Άξονα 4 Άξονας 4: "∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για
την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader" του ΠΑΑ

Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισµένη στην προσέγγιση LEADER,
είναι µια µέθοδος σχεδιασµού και εφαρµογής ολοκληρωµένων στρατηγικών, τοπικής ανάπτυξης
µε τη:
•

συµµετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο,

•

συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολιτών και

•

τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών φορέων,

προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά
•

οι οικονοµικές, κοινωνικές,

•

περιβαλλοντικές και

•

δηµογραφικές προκλήσεις

που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες
µπορούν:
α)

να κάνουν σταθερά βήµατα προς πιο αποτελεσµατικές µορφές οικονοµικής, βιώσιµης και
«χωρίς αποκλεισµούς» ανάπτυξης, σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

β)

να «καινοτοµήσουν» προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα
των αγροτικών περιοχών της χώρας και

γ)

να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

οι παρεµβάσεις του µέτρου συµβάλλουν άµεσα:
στην επίτευξη της περιοχής εστίασης 6β (προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές),
αλλά και
στην επίτευξη εν γένει στο σύνολο της 6ης προτεραιότητας, (Κοινωνική ένταξη, µείωση της φτώχειας και
οικονοµική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές)
µέσω δράσεων
για επίτευξη µιας ολοκληρωµένης, µακροπρόθεσµης και βιώσιµης ανάπτυξης που συµπεριλαµβάνει την
καταπολέµηση της φτώχειας στην ύπαιθρο, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.
Παράλληλα µπορεί να συνεισφέρει και σε περιοχές εστίασης σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα,
την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της γνώσης (όπως περιοχές εστίασης
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1α

Προώθηση καινοτοµίας και βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές

2α

∆ιευκόλυνση

αναδιάρθρωσης

γεωργικών

εκµεταλλεύσεων

που

αντιµετωπίζουν

προβλήµατα, κυρίως εκµ/σεις µε χαµηλό βαθµό συµµετοχής στην αγορά, εκµ/σεις µε
προσανατολισµό σε συγκεκριµένους τοµείς και εκµ/σεις µε ανάγκη διαφοροποίησης ως
προς τη γεωργία
3α

Καλύτερη ενσωµάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίµων µέσω
συστηµάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και µικρές αλυσίδες εφοδιασµού,
οµάδες παραγωγών και διεπαγγελµατικών οργανώσεων

4α

Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών
Natura 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των
ευρωπαϊκών τοπίων

5γ

∆ιευκόλυνση

της

προµήθειας

και

της

χρήσης

ανανεώσιµων

πηγών

ενέργειας,

υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειµµάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίµων για
τους σκοπούς της βιο-οικονοµίας
To CLLD (πολυταµειακό µέτρο) θα εφαρµοστεί στην περίοδο 2014-2020 και αποτελεί το πιο πρωτοποριακό
στοιχείο, διότι προβλέπει την από κοινού εφαρµογή των 4 ταµείων, δηλαδή:
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόµες» προσεγγίσεις µε βάση σύγχρονα αναπτυξιακά
δεδοµένα και εργαλεία ‘όπως:
συγκράτηση πληθυσµού
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,
αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιµότητας των αγροτικών
περιοχών σύµφωνα µε τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασµό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.
Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την «ευελιξία» και τη
δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης µε ολοκληρωµένο και
πολυτοµεακό χαρακτήρα, λαµβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας αλλά και της
Περιφέρειας (πχ ΠΕΠ, Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης), µε την υλοποίηση παρεµβάσεων
δηµοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδοµών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της
επιχειρηµατικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεµβάσεων σε σχέση µε τη δικτύωση και την ανάπτυξη των
τοπικών ικανοτήτων), καθώς και µε δράσεις συνεργασίας, συνδυάζοντας έναν αριθµό υπο-µέτρων του
ΕΓΤΑΑ, και γενικότερα έργων και δράσεων στο πλαίσιο επιλεξιµότητας του Καν. (ΕΕ) 1305/2014, καθώς και
δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταµειακής προσέγγισης).
Το παρόν µέτρο θα εφαρµοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύµφωνα µε τον ορισµό της ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένου του Νοµού Θεσσαλονίκης.
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Συνολικά θα επιλεγούν κατά µέγιστο αριθµό 50 περιοχές για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου οι
οποίες συνολικά µπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιµων περιοχών παρέµβασης
LEADER.
Για την καλύτερη διασφάλιση των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων κάθε ΟΤ∆, για την προετοιµασία, την
κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την υλοποίηση του τοπικού της προγράµµατος, πρέπει
να διαλέξει µία βασική θεµατική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης η οποία µπορεί να συνδέεται
συµπληρωµατικά µε δευτερεύουσες θεµατικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης.
Και η βασική αλλά και οι δευτερεύουσες θεµατικές κατευθύνσεις τοπικής
πρέπει να συνδέονται άµεσα µε την:

ανάπτυξης

θα

περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης,
την SWOT ανάλυση του τοπικού προγράµµατος, καθώς και
τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020.
Η βασική θεµατική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να έχει την µεγαλύτερη
χρηµατοδοτική βαρύτητα στο τοπικό πρόγραµµα. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα επιλεγούν
δευτερεύουσες θεµατικές κατευθύνσεις απαιτείται ανάλογη τεκµηρίωση.
Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας των τοπικών προγραµµάτων, καθώς και κατά τη διάρκεια
υλοποίησης αυτών, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις δράσεις εµψύχωσης του τοπικού πληθυσµού αλλά
και στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών φορέων.
Οι παρεµβάσεις του µέτρου συµβάλλουν µέσω δράσεων άµεσα (ώστε στις περιοχές εστίασης)

να

επιτευχθεί ολοκληρωµένη, µακροπρόθεσµη και βιώσιµη ανάπτυξη συµπεριλαµβάνοντας την
καταπολέµηση της φτώχειας στην ύπαιθρο, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Παράλληλα επιδιώκεται η συνεισφορά σε προτεραιότητες σε σχέση µε:
την ανταγωνιστικότητα,
την προστασία του περιβάλλοντος και
την υποστήριξη της γνώσης
τους εγκάρσιους στόχους για την καινοτοµία και το περιβάλλον.

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ CLLD
Στοχεύει στη δυνατότητα ολοκληρωµένης και απλοποιηµένης επιτόπου διάθεσης της χρηµατοδότησης
του Εθνικού Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης περιόδου 2014-2020 για τις δράσεις των 4 ταµείων.
Προβλέπει αρµονική ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών µε δυνατότητα σχεδιασµού και εφαρµογής
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης ολοκληρωµένου και πολυτοµεακού χαρακτήρα.
Προβλέπει την υλοποίηση παρεµβάσεων δηµοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, όπως:
Ενίσχυση υποδοµών και υπηρεσιών,
Υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας,
Υλοποίηση «άυλων» παρεµβάσεων σε σχέση µε τη δικτύωση και την ανάπτυξη των τοπικών
ικανοτήτων.

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Απαιτείται από κάθε Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) η επιλογή µίας βασικής καθώς και συµπληρωµατικών
θεµατικών κατευθύνσεων τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τη στρατηγική του
ΠΑΑ 2014-2020 και ενδεικτικά µπορεί να αφορούν:
Τη διασύνδεση τοµέων και οικονοµικών παραγόντων .
Τη διασύνδεση της υπαίθρου µε τον αστικό χώρο.
Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.
Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής
καταπολέµηση της φτώχειας.

και την

Την προώθηση της συµµετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής
τεχνογνωσίας µεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.

Την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
Την ενίσχυση της εδαφικής καινοτοµίας και των πόλων ανταγωνιστικότητας.
Την καθιέρωση βραχέων αλυσίδων εφοδιασµού.
Την ενίσχυση τοπικών σχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέµηση της
κλιµατικής αλλαγής και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000.
Την ενίσχυση δράσεων και παρεµβάσεων για το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή.
Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού Πληθυσµού.
Την ενίσχυση της καινοτοµίας και των καινοτόµων παρεµβάσεων.
Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τοµέα.
Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,

ΕΦΑΡΜΟΓΗ CLLD

Το παρόν µέτρο θα εφαρµοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύµφωνα µε τον ορισµό της
συµπεριλαµβανοµένου του Νοµού Θεσσαλονίκης και των ∆ήµων Νήσων του Ν. Αττικής .

ΕΕ,

Συνολικά θα επιλεγούν κατά µέγιστο αριθµό 50 περιοχές για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου οι οποίες
συνολικά µπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Κριτήρια Επιλεξιµότητας
«Από κάτω προς τα επάνω» προσέγγιση.
10.000 - 150.000 κατοίκους.
Τοπικές / ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό µικρότερο των 15.000 κατοίκων (εξαίρεση τα µικρά
νησιά).
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Αγροτικές περιοχές (ορισµός ΕΕ) συµπεριλαµβανοµένου του Ν. Θεσσαλονίκης και των ∆ήµων
Νήσων του Ν. Αττικής.
Ο.Τ.∆.: εταιρική σχέση σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό και τη σχετική
προκήρυξη, το καταστατικό της εταιρικής σχέσης να εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό της
χαρακτήρα, να ικανοποιείται η αναγκαία σύνθεση στο επίπεδο λήψης απόφασης,
να υπάρχει ικανοποιητική οικονοµική ρευστότητα του φορέα.
Τα προτεινόµενα σχέδια τοπικών προγραµµάτων έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της
σχετικής πρόσκλησης.

Πολυταµειακή Προσέγγιση
Η επιλογή πολυταµειακής προσέγγισης αποτελεί αντικείµενο απόφασης της ΟΤ∆ και θα πρέπει να προκύπτει
από την εκ των κάτω προς τα επάνω προετοιµασία του τοπικού προγράµµατος.
Απαραίτητη προϋπόθεση: συνέργεια και συµπληρωµατικότητα των δράσεων (κριτήριο αξιολόγησης της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης).

Συντονισµός:
–

Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ)

–

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020

–

Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης – Αλιείας & Θάλασσας

–

Επιτροπές Αξιολόγησης

–

∆ιενέργεια κοινής πρόσκλησης (ΕΓΤΑΑ-ΕΤΘΑ)

Επιλογή Τοπικών Προγραµµάτων

Ενιαία ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία σε επίπεδο χώρας.
Υπεύθυνος φορέας για την πρόσκληση είναι το ΥΠΑΑΤ.
Υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας.
Η διαδικασία επιλογής της 1 ης πρόσκλησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 2 έτη από την έγκριση
του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συνολικής διαδικασίας επιλογής: 31/12/2017 (άρθρο
33 § 4, Καν. (ΕΕ) 1303/2013).
Αξιολόγηση προτάσεων από Επιτροπή Αξιολόγησης (συµµετοχή στελεχών ΕΥ∆ ΠΑΑ, ΕΥ∆ ΕΠΑλΘ
και ∆Α Περιφερειών
Υποβολή Φακέλου 1 και Φακέλου.
– Φάκελος 1: περιοχή εφαρµογής, εταιρική σύνθεση φορέα, Ε∆Π, διαβούλευση

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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– Φάκελος 2: SWOT, στρατηγική - στόχοι, δράσεις, συµπληρωµατικότητα – συνέργεια,
χρηµατοδοτικοί πίνακες, ενέργειες ενηµέρωσης

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο αφορά στη συγκρότηση της τοπικής εταιρικής σχέσης των ∆ήµων Κεντρικών
Τζουµέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη στο σύνολο της έκτασής τους (Ορεινών & Μειονεκτικών ∆ήµων Αρτας),
µέσω της οποίας θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική για το CLLD 2014 - 2020 /
Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.
To ∆ίκτυο µπορεί να λάβει τη µορφή αστικής Εταιρείας µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα µε σύµφωνα µετά
οριζόµενα στο άρθρο 101 του Ν. 3852/2010.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Εταίροι στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο προτείνεται να είναι
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων
Ο ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη
Επίσης, βάσει του άρθρου 101 παρ. 3 Ν 3852/2010 παρέχεται η δυνατότητα να συµµετέχουν στο ∆ίκτυο και
άλλοι Εταίροι, πέραν των ΟΤΑ Α' & Β' Βαθµού και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.
Συµβαλλόµενοι στο ∆ίκτυο δύναται να είναι Κοινωνικοί Φορείς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της
περιοχής, που επιδιώκουν κοινούς στόχους µε τους στόχους του ∆ικτύου. Όπως


Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,



Φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα,



Συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών,



Επιστηµονικοί Φορείς,



Επιµελητήρια,



Φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και



Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΤ∆
προκειµένου να
αποτελέσουν ένα εν δυνάµη δικαιούχο - µια Οµάδα Τοπικής ∆ράσης των Ορεινών &
Σκοπός ίδρυσης/σύστασης του ∆ικτύου είναι η συνεργασία των παραπάνω Φορέων

Μειονεκτικών ∆ήµων Άρτας για την προετοιµασία, την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής
και την υλοποίηση του Τοπικού Προγράµµατος CLLD 2014-2020, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
στην περιοχή των ορεινών και µειονεκτικών ∆ήµων Κεντρικών Τζουµέρκων και Γεωργίου Καραισκάκη.
Οι σκοποί του ∆ικτύου θα συµπεριλάβουν και τον σχεδιασµό και υλοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών
προγραµµάτων ( LIFE , INTEREG , URBAN κλπ )

Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης
Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) συνιστούν κοινή δοµή µε νοµική µορφή, εταιρική δοµή και
σύνθεση. (σύµφωνα µε τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013) τόσο για τις υφιστάµενες όσο και
για τις νέες
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Ως ενδεικτικοί εταίροι - µέτοχοι µπορούν να αναφερθούν:
ΟΤΑ Α & Β βαθµού,
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα,
συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών,
Επιστηµονικοί Φορείς, Επιµελητήρια,
φορείς συλλογικών, κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και
τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων.
Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, µε τη συµµετοχή των τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών φορέων, καλούνται να
σχεδιάσουν µε την µέθοδο «από τα κάτω προς τα επάνω» τα αναπτυξιακά τους προγράµµατα, βάσει και
των κριτηρίων της σχετικής προκήρυξης.
Η ΟΤ∆, µέσω του σχεδίου του τοπικού προγράµµατος, καθορίζει την περιοχή εφαρµογής καθώς
και τις κατηγορίες των έργων που σκοπεύει να υλοποιήσει για την επίτευξη των στόχων αυτού.
Στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο περιγράφονται ως δυνητικοί δικαιούχοι και νέες περιοχές και νέες
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης.
Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης του προγράµµατος σε νέες περιοχές από υφιστάµενες Οµάδες
Τοπικής ∆ράσης.
Σε κάθε περίπτωση η τελική απόφαση για την νοµική µορφή µέσω της οποίας θα υλοποιηθεί η τοπική
αναπτυξιακή στρατηγική θα ληφθεί µε την δηµόσια πρόσκληση του προγράµµατος και αφού έγει ολοκληρωθεί
η διαβούλευση µε το σύνολο των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων της περιοχής.

Η Επιτροπής ∆ιαχείρισης του τοπικού προγράµµατος CLLD (Ε∆Π CLLD)
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (νέα η υφιστάµενη) που θα υποβάλει την πρόταση
υλοποίησης του προγράµµατος υποχρεωτικά από τον Κανονισµό του Προγράµµατος συγκροτείται η Επιτροπή
∆ιαχείρισης Προγράµµατος CLLD (Ε.∆.Π. CLLD) εκχωρούνται σε αυτή όλες οι αρµοδιότητες διαχείρισης του
Τοπικού Προγράµµατος CLLD και αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.
Η Ε.∆.Π. CLLD αποτελείται από εκπροσώπους δηµόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονοµικών
συµφερόντων, στο οποίο ούτε ο δηµόσιος τοµέας ούτε καµία οµάδα συµφερόντων δεν αντιπροσωπεύει
ποσοστό άνω του 49% των δικαιωµάτων ψήφου.
Μπορεί να συµπίπτει µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον αυτό καλύπτει την αναγκαία σύνθεση. Σε αντίθετη
περίπτωση, ως επίπεδο λήψης απόφασης ορίζεται ειδική επιτροπή µε απόφαση των αρµόδιων οργάνων του
φορέα η σύνθεση της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το ανωτέρω ποσοστό, ενώ παράλληλα η συµµετοχή φορέων
που εκπροσωπούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή να µην είναι µικρότερη
του 30%.
Η ισότιµη εκπροσώπηση των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων της περιοχής παρέµβασης του τοπικού
προγράµµατος και οι κατηγορίες των φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του άρθρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Η Οµάδα Έργου CLLD
Η Οµάδα Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος CLLD πρέπει να έχει την παρακάτω δοµή
µε τις εξής κύριες αρµοδιότητες :
Συντονιστής CLLD:
Υπεύθυνος υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος CLLD,
προγραµµατισµός όλων των ενεργειών ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης,
συντονισµός των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων,
οργάνωση των διαδικασιών επιλογής των επενδύσεων,
συντονισµός της Οµάδας Έργου,
παρακολούθηση των διαδικασιών χρηµατοδοτήσεων - χρηµατορροών Προγράµµατος.
Τµήµα Ενηµέρωσης-Ευαισθητοποίησης & Πληροφόρησης:
Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού σε σχέση µε το περιεχόµενο και τους
στόχους του Τοπικού Προγράµµατος CLLD,
Σύνταξη του Τοπικού Προγράµµατος και διεκπεραίωση όλων των απαιτούµενων ενεργειών για την
υποβολή της πρότασης,
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του παραγωγικού δυναµικού και των τοπικών - περιφερειακών και
εθνικών φορέων πριν και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος.
Τµήµα ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης:

α) ∆ιοικητική

Υποστήριξη

(προετοιµασία και

και

Παρακολούθηση:

∆ιαδικασία

δηµοσίευση προσκλήσεων Εκδήλωσης

προκήρυξης

Ενδιαφέροντος,

και

αξιολόγηση

δηµοσίευση αυτών,

αξιολόγηση, εξέταση ενστάσεων, σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων), παρακολούθηση και έλεγχος της πορείας
υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος CLLD.

β) Οικονοµική Υποστήριξη και Παρακολούθηση:
Τήρηση των λογιστικών και οικονοµικών στοιχείων του Τοπικού Προγράµµατος,
∆ιεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των πληρωµών των
δικαιούχων και των τρεχουσών δαπανών της Εταιρείας.

γ)

Τεχνική Υποστήριξη και Παρακολούθηση:
Τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων έργων, σύνταξη
εκθέσεων προόδου, επίβλεψη ορθής υλοποίησης.

Τµήµα Τεχνικής & Συµβουλευτικής Στήριξης Τελικών ∆ικαιούχων:
Συµβουλευτική, τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη των τελικών δικαιούχων,
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου.
Νοµική Υποστήριξη:
Σύνταξη των συµβάσεων µε τους δικαιούχους,
έλεγχος των νοµικών εγγράφων,
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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παροχή νοµικών συµβουλών προς τους υποψήφιους επενδυτές.

ΥΠΟΜΕΤΡΑ
Υπο-µέτρο 19.1 :

Στήριξη για την προετοιµασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

Υπο-µέτρο 19.2 :

Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Υπο-µέτρο 19.3:

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

Υπο-µέτρο 19.4 :

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εµψύχωση

Υπο-µέτρο 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Έργα / ενέργειες δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, τα οποία συµβάλουν µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο στην
τοπική ανάπτυξη.
στοχευµένα που συµβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής,
σε συνάφεια µε τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020,
εξυπηρετούν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο την τοπική κοινωνία,
σύµφωνα µε το αντίστοιχο εθνικό και κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο,
να τεκµηριώνεται ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία ή τη συντήρηση όπου
απαιτείται.

Η ΟΤ∆, βάσει και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής

Ο µέγιστος προϋπολογισµός έργων:

600.000 €.

Έργα διαχείρισης στερεών / υγρών αποβλήτων, έργα ύδρευσης: µέχρι 2.000.000 €.
Άυλες ενέργειες: 50.000 € για δηµόσιου χαρακτήρα έργα και 100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα
έργα.
Οι παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα µπορούν να αφορούν µόνο δράσεις επιχειρηµατικού χαρακτήρα
του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας.

Οι κατηγορίες επενδυτικών προτάσεων του Προγράµµατος CLLD 2014-2020 είναι οι ακόλουθες:
∆ηµόσιου χαρακτήρα παρεµβάσεις:
Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλουν στην υποστήριξη και ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, για την επίτευξη
των στόχων που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.
Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Βελτίωση (συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αναβάθµισης), αποκατάσταση και επέκταση
δηµόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση,
εκπαίδευση (µουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δηµιουργία πολυχώρων, η στέγαση υπηρεσιών
ή / και τοπικών επαγγελµατιών µε σκοπό την επίδειξη και πώληση τοπικών προϊόντων.
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου.
Έργα υποδοµών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσµού.
δηµιουργία έργων για την ταµίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών
απορροών όπως φράγµατα, λιµνοδεξαµενές, οµβροδεξαµενές κλπ. καθώς και έργα για την
µεταφορά και διανοµή του ταµιευµένου ύδατος για γεωργική χρήση,
δηµιουργία έργων που αφορούν κυρίως την βελτίωση - εκσυγχρονισµό υφιστάµενων
αρδευτικών δικτύων (και αντλιοστασίων, δεξαµενών) για τη µείωση της απώλειας ύδατος,
δηµιουργία µικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως έργα
αντιπληµµυρικά έργα, και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας.

διευθέτησης

χειµάρρων,

Έργα δηµιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδοµών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισµού, καθώς
και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση των περιοχών.

Στον πίνακα 1, αναπτύσσονται αναλυτικότερα επενδυτικές προτάσεις δηµοσίου χαρακτήρα

Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεµβάσεις:
Αφορούν κίνητρα ανάπτυξης του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της τοπικής οικονοµίας.
Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τοµέα.
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Στήριξη της δηµιουργίας, εκσυγχρονισµού και επέκτασης ΜΜΕ.

Στον πίνακα 2, αναπτύσσονται αναλυτικότερα επενδυτικές προτάσεις δηµοσίου χαρακτήρα

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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∆ιαχείριση υπο-µέτρου 19.2

ΕΥ∆ ΠΑΑ: Κατάρτιση θεσµικού πλαισίου & υποδειγµάτων, εποπτεία συστήµατος διαχείρισης & εφαρµογής,
συντονισµός διαχείρισης & εφαρµογής, παροχή οδηγιών & στήριξης στον ΕΦ∆ & ΟΤ∆, παρακολούθηση &
αξιολόγηση υλοποίησης.
∆Α Περιφερειών: Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & δειγµατοληπτικός έλεγχος
αποτελεσµάτων, σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηµατοδότησης, δειγµατοληπτικός έλεγχος &
εκκαθάριση δαπανών.
ΟΤ∆:

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ

•

∆ιαδικασία προκήρυξης & αξιολόγηση (καθορισµός κριτηρίων, δηµοσίευση,
παραλαβή προτάσεων, αξιολόγηση, εξέταση ενστάσεων, σύνταξη Τ∆Ε,
υπογραφή Υσυµβάσεων).

•

Παρακολούθηση (παραλαβή αιτηµάτων πληρωµής, διοικητικός έλεγχος,
επιτόπια επιθεώρηση, επιβεβαίωση οικονοµικού/φυσικού αντικειµένου,
καταβολή ενίσχυσης).

•

Ολοκλήρωση έργου.ιατοπική)
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Υπο-µέτρο 19. 3

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της
συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

Σχέδια συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)
•

Συνάδουν µε τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές.

•

Αποτυπώνουν διακριτούς και µετρήσιµους στόχους, καθώς και αποδεικνύεται η διάχυση των
αποτελεσµάτων.

•

Κάθε υποβαλλόµενη στρατηγική πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα προσχέδιο συνεργασίας.

•

Ένταση ενίσχυσης: 100%.

•

Προπαρασκευαστική φάση µέχρι 30.000 € και όχι άνω του 10% του συνολικού προϋπολογισµού του
σχεδίου.

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας
Στις περιπτώσεις όπου οι ΟΤ∆ αδυνατούν να υλοποιήσουν τα προβλεπόµενα σχέδια συνεργασίας το Εθνικό
Αγροτικό ∆ίκτυο (ΕΑ∆) είναι το αρµόδιο όργανο για τα παρακάτω:
•

∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης της ΟΤ∆ σε κάποιο άλλο σχήµα συνεργασίας.

•

∆ιερεύνηση για την επιλογή νέου διατοπικού ή διακρατικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η
προπαρασκευαστική φάση υλοποιείται από το ΕΑ∆ το οποίο συγκεντρώνει τους εταίρους, προετοιµάζει
το πλάνο συνεργασίας, αποτυπώνει τις ενέργειες του σχεδίου, καθώς και υποβοηθά τις ΟΤ∆ για την
υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται στη φάση αυτή. Κατά την φάση της υλοποίησης του
σχεδίου, και µόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, το ΕΑ∆ υποβοηθά στην πραγµατοποίηση των δράσεων του
σχεδίου.

∆ιαχείριση υπο-µέτρου 19.3

ΕΥ∆ ΠΑΑ: Κατάρτιση θεσµικού πλαισίου & υποδειγµάτων, εποπτεία συστήµατος διαχείρισης & εφαρµογής,
συντονισµός διαχείρισης & εφαρµογής, παροχή οδηγιών & στήριξης στον ΕΦ∆ & ΟΤ∆, παρακολούθηση &
αξιολόγηση υλοποίησης, σύστηµα συνεχούς εφαρµογής (ΕΑ∆).
∆Α Περιφερειών: Εξέταση και έγκριση σχεδίων συνεργασίας, σύνταξη απόφασης ένταξης /
χρηµατοδότησης, διοικητικός έλεγχος & εκκαθάριση δαπανών, έλεγχος διάχυσης
αποτελεσµάτων σχεδίου συνεργασίας.
ΟΤ∆:

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ

•

1ο στάδιο – Προπαρασκευαστική φάση (αναζήτηση εταίρων, κατάρτιση
σχεδίου δράσης, σύνταξη Τ∆Ε, εξόφληση των δαπανών και αποστολή
αιτήµατος εκκαθάρισης, ολοκλήρωση προπαρασκευαστικής φάσης).

•

2ο στάδιο – Υλοποίηση (υλοποίηση ενεργειών σχεδίου δράσης και
εξόφληση αντίστοιχων δαπανών, αποστολή αιτήµατος εκκαθάρισης, διάχυση
αποτελεσµάτων, ολοκλήρωση σχεδίου).
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Υπο-µέτρο 19.4 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Στήριξη της λειτουργίας των ΟΤ∆:
Στελέχωση.
Λειτουργικά έξοδα.
Εξοπλισµός και µηχανοργάνωση.
Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης των δικαιούχων.
Εκπόνηση µελετών και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Ενέργειες πληροφόρησης, ενέργειες εµψύχωσης, διοργάνωση εκδηλώσεων.
Ενέργειες επιµόρφωσης.
Ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤ∆ και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

Ένταση ενίσχυσης: 100%.
Μέχρι το 20 ή 25% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
∆ραστηριότητες εµψύχωσης τουλάχιστον το 5% του συνολικού προϋπολογισµού του υπο-µέτρου.
∆υνατότητα χρηµατοδότησης από το ΕΓΤΑΑ του συνόλου των λειτουργικών δαπανών στις
περιπτώσεις πολυταµειακών τοπικών προγραµµάτων.

∆ιαχείριση υπο-µέτρου 19.4
ΕΥ∆ ΠΑΑ: Κατάρτιση θεσµικού πλαισίου & υποδειγµάτων, εποπτεία συστήµατος διαχείρισης & εφαρµογής,
συντονισµός διαχείρισης & εφαρµογής, παροχή οδηγιών & στήριξης στον ΕΦ∆ & ΟΤ∆, παρακολούθηση &
αξιολόγηση υλοποίησης.
∆Α Περιφερειών:
• Έλεγχος τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων.
• ∆ιοικητικός έλεγχος & εκκαθάριση δαπανών.
ΟΤ∆:

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ

•

• Υλοποίηση δράσεων υποµέτρου.

•

• Εξόφληση των δαπανών.

•

• Αποστολή αιτήµατος για εκκαθάριση δαπανών.
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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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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ΠΕΡΙΟΧΗ
Κρίσιµη παράµερος για την αποτελεσµατική αξιοποίηση του «CLLD» είναι η διαµόρφωση των εταιρικών
σχηµάτων και ο σχεδιασµός των προτάσεων µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που
τίθενται.
Το εταιρικό σχήµα πρέπει να εκπροσωπεί µια συνεκτική και οµοιογενή ανθρωπογεωγραφική
ενότητα και οι δύο ορεινοί και µειονεκτικοί ∆ήµοι Αρτας ήτοι ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων και ο
δήµος Γεωργίου Καραισκάκη πληρούν απολύτως όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά.
Η περιοχή περιλαµβάνει το σύνολο της έκτασης των δύο αποκλειστικά ορεινών και µειονεντικών ∆ήµων της
Π.Ε. Αρτας στην περιφέρεια Ηπείρου µε κοινή ιστορία, όµοια πολιτισµικά χαρακτηριστικά, και κοινωνικοοικονοµικα στοιχεία, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν υστέρηση στην ανάπτυξη µε οικονοµικούς, κοινωνικούς,
περιβαλλοντικούς ή άλλους όρους

Χάρτης: Προτεινόµενη Περιοχή Παρέµβασης Τοπικού Προγράµµατος CLLD 2014-2020

CLLD (LEADER) 2014-2020 Ορεινών& µειονεκτικών ∆ήµων Αρτας
∆ήµοι
∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων (Το σύνολο του ∆ήµου)

6.178

∆ήµος Γεωργίου Καραισκάκη (Το σύνολο του ∆ήµου)

5.780

Σύνολο

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ

Πληθυσµός

11.958
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•

Η περιοχή περιλαµβάνει δύο αποκλειστικά ορεινούς και µειονεντικούς ∆ήµων της Π.Ε.
Αρτας στην περιφέρεια Ηπείρου µε κοινή ιστορία, όµοια πολιτισµικά χαρακτηριστικά, και
κοινωνικο-οικονοµικα στοιχεία, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν υστέρηση στην ανάπτυξη
µε οικονοµικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή άλλους όρους

•

Συνθέτει την απαιτούµενη για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «κρίσιµη µάζα από
την άποψη του ανθρώπινου δυναµικού και των χρηµατοοικονοµικών πόρων»
(να έχουν επαρκή δυναµική για να γίνουν αυτο-συντηρούµενοι),,

•

∆ιαθέτει επαρκή “συνεκτικότητα” από φυσική, κοινωνική και οικονοµική άποψη για τη
συγκρότηση σύµπραξης, η οποία εµπεδώνει το αίσθηµα της τοπικής ταυτότητας, των
κοινών αναγκών και προσδοκιών, και παρέχει τη δυνατότητα πραγµατικής συµµετοχής
των κοινοτήτων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής,

•

Το σύνολο των Τοπικών κοινοτήτων και των δύο ∆ήµων αποτελούν ορεινές και
µειονεκτικές περιοχές (οδηγία 85/148/ΕΟΚ), µε την αναπτυξιακή υστέρηση να
οφείλεται πρωτογενώς σε µόνιµα φυσικά χαρακτηριστικά που δεν επιτρέπουν τη
διατήρηση ή την εγκατάσταση ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων όµοιες µε εκείνες των
‘ευνοηµένων’ περιοχών

•

Παρουσιάζουν υστέρηση στην ανάπτυξη µε οικονοµικούς, κοινωνικούς,
περιβαλλοντικούς ή άλλους όρους. (Η περιοχή εφαρµογής προσεγγίζει την τυπολογία

των περιθωριακών και δυσπρόσιτων αγροτικών περιοχών, π.χ. ορεινές ζώνες όπου η
αγροτική παρακµή, η ερήµωση και η εγκατάλειψη των γαιών είναι ήδη
προχωρηµένες και οι δυνατότητες διαφοροποίησης της οικονοµίας είναι εξαιρετικά
περιορισµένες.)
•

ικανοποιεί την λογική της ενίσχυσης των αποµονωµένων περιοχών όπως
περιγράφεται στο πρόγραµµα CLLD και είναι σύµφωνη µε τη SWOT ανάλυση και τη
στρατηγική του ΠΑΑ.

Η οριστικοποίηση της εν λόγω επιλογής (περιοχή παρέµβαση στο σύνολο χωρικής
αρµοδιότητας των δύο ∆ήµων) θα προκύψει µετά τη διαβούλευση µε τους τοπικούς φορείς
(δηµόσιους και ιδιωτικούς).
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Ειδικότερα η πρόταση αφορά στην ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ για
το σχεδιασµό και την εφαρµογή ολοκληρωµένης και πολυτοµεακής αναπτυξιακής
στρατηγικής, µε προσέγγιση τύπου LEADER, η οποία στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο
2014-2020 περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως “ ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)”.
Για την προετοιµασία και κατάρτιση του Σχεδίου ∆ράσης, καθώς και την εφαρµογή της Πολύταµειακής Πολύ-τοµεακής Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης προβλέπεται η µακροπρόθεσµη
χρηµατοδότηση της σύµπραξης µε συνδεδεµένη και ολοκληρωµένη χρήση των Ευρωπαϊκών
∆ιαθρωτικών & Επενδυτικών Ταµείων (Ε.∆.Ε.Τ.).
Η µεθοδολογία ΤΑΠΤΟΚ / CLLD υλοποιείται λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και τη
δυναµική, µε βασικές προϋποθέσεις:
την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού πληθυσµού, και τη διεξαγωγή
διαδικασιών διαβούλευσης µε τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή των κοινοτήτων,
τη δηµιουργία τοπικής δοµής, της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης, η οποία θα προσδιορίσει και
θα υλοποιήσει τη στρατηγική και τη διαχείριση των χρηµατοδοτικών πόρων,
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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τη χρήση καινοτόµων δράσεων,
τη δικτύωση και συνεργασία των δηµόσιων και ιδιωτικών κοινωνικο-οικονοµικών φορέων
στην περιοχή παρέµβασης.
Με δεδοµένο ότι η Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη, έχοντας µεταξύ των άλλων ως εργαλείο
εφαρµογής της, την "Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων",
επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων
σε ορισµένο χωρικό επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου εκδηλώνονται οι ανισότητες, δρουν οι
µακροπρόθεσµοι παράγοντες δηµιουργίας τους και υπάρχει το ενδογενές δυναµικό για την
αντιστροφή τους, η αρχική προσέγγιση της περιοχής εφαρµογής αφορά στο σύνολο
της χωρικής αρµοδιότητας των δύο ∆ήµων.
Στην περιοχή αυτή πληρείται η ύπαρξη γεωγραφικής, οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής,
και διαθέτει επαρκή «κρίσιµη µάζα» από την άποψη του ανθρώπινου δυναµικού και των
χρηµατοοικονοµικών πόρων.
ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΟΤ∆
Για την εφαρµογή της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, προτείνεται η δηµιουργία µίας νέας
διαδηµοτικής νοµικής οντότητας, µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, κατά το άρθρο 101 του Ν. 3852/2010. Το νέο νοµικό πρόσωπο µε αξιοποίηση
κοινοτικών ή εθνικών πόρων, θα υποστηρίζει ευρύτερους αναπτυξιακούς τοπικούς στόχους,
όπως:
•
•
•
•
•
•

την αντιµετώπιση των διαδηµοτικών προβληµάτων της περιοχής στην κατεύθυνση της
βιώσιµης ανάπτυξης,
την προώθηση και διεύρυνση της διαδηµοτικής συνεργασίας,
τη δηµιουργία συνεκτικής τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής,
την αντιµετώπιση των συνεπειών της οικονοµικής ύφεσης -σε τοπικό επίπεδο- και την
καταπολέµηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης,
την από κοινού συµµετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και νησιών, κλπ.
θα διαθέτει διαθέτει ικανότητα διαχείρισης δηµοσίων και κοινοτικών κονδυλίων καθώς
και διαχειριστική ικανότητα ωρίµανσης και υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων

Όπως προβλέπεται στον οδηγό του
προγράµµατος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER), για την καλύτερη
διασφάλιση των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων κάθε ΟΤ∆, για την προετοιµασία, την
κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την υλοποίηση του τοπικού της
προγράµµατος, πρέπει να διαλέξει µία βασική θεµατική κατεύθυνση τοπικής
ανάπτυξης η οποία µπορεί να συνδέεται συµπληρωµατικά µε δευτερεύουσες
θεµατικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης. οι οποίες θα περιγράφουν δράσεις
συµπληρωµατικές της βασικής θεµατικής κατεύθυνσης.
Και η βασική αλλά και οι δευτερεύουσες θεµατικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης θα
πρέπει να συνδέονται άµεσα µε την:
•

περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης,

•

την SWOT ανάλυση του τοπικού προγράµµατος,

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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•

καθώς και τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020.

Η βασική θεµατική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να έχει την µεγαλύτερη
χρηµατοδοτική βαρύτητα στο τοπικό πρόγραµµα. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα επιλεγούν
δευτερεύουσες θεµατικές κατευθύνσεις απαιτείται ανάλογη τεκµηρίωση.
Θεµατικές κατευθύνσεις στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και µε βάση το όραµα και τις αρχές των δύο
∆ήµων όπως προσδιορίζονται στα εγκεκριµένα Στατηγικά σχέδια της περιόδου
2014-2015, προκρίνεται στην παρούσα φάση:
Ως ως βασική κατεύθυνση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής,
Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας, µε αποδοτική χρήση των Πόρων και
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας µέσω ολοκληρωµένου, κοινωνικά δίκαιου και
βιώσιµου αναπτυξιακού δυισµού
Τα προτεινόµενα µέτρα ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης θα τεθούν υπόψη του τοπικού
∆ια-δηµοτικού δικτύου προς αξιολόγηση και κατάρτιση του Σχεδίου ∆ράσης
Γενικοί Στόχοι
Στόχευση
•

Σε διατηρήσιµα αποτελέσµατα - «αυτο-συντηρούµενη κρίσιµη µάζα πόρων»
δυναµική και συνεκτικότητα

µε επαρκή

•

Στην υποστήριξη, ενεργοποίηση και αναζωογόνηση της τοπικής οικονοµίας,

•

προσδιορισµός στρατηγικής ανάπτυξης – εστίασης – ανταγωνιστικότητας

•

Στην πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη,

•

Στην βιολογική γεωργία σαν µέρος ενός αειφόρου γεωργικού συστήµατος και ως µία βιώσιµη
εναλλακτική λύση για τις περισσότερο παραδοσιακές προσεγγίσεις της γεωργίας

•

Στην υιοθέτηση καινοτοµίας

•

Στην εδραίωση κοινωνικής συνοχής

Ειδικοί Στόχοι ανά Τοµέα δράσης
Στόχοι που αφορούν όλους τους τοµείς
•

Η χρόνια αποµόνωση και ο ορεινός και µειονεκτικός χαρακτήρας στοιχεία µόχλευσης για τη
βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής

•

δηµιουργία διασυνδέσεων δραστηριοτήτων και περιοχών,

•

βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής,

•

δηµιουργία και προβολή της χωρικής ενότητας,

•

µετασχηµατισµός

προστατευµένων

αγροτικών

κοινωνιών

σε

ανταγωνιστικές

Τοµέας περιβάλλον
αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της µετάβασης προς
µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα που θα είναι ανθεκτική στην
κλιµατική αλλαγή, όσον αφορά τους τοµείς της γεωργίας, της παραγωγής
τροφίµων και της δασοκοµίας
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
κατανάλωσης στη βάση του Σχεδίου
ενεργειακή απόδοση,

και µείωση της ενεργειακής
∆ράσης της Ε.Ε. για την

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
προστασία αγροτικού τοπίου,
αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και χώρων φυσικού κάλλους ,
προστασία και αξιοποίηση δασών,
προστασία και διαχείριση βιοτόπων και ειδικότερα περιοχών Natura 2000,
µείωση της χρήσης αυτοκινήτου και παροχή καλής συγκοινωνίας
Τοµέας Τοπικής Οικονοµίας
ενηµέρωση και τη λήψη γνώσεων στην καθηµερινότητά των οικονοµικά
δρώντων
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω εναλλακτικών δραστηριοτήτων
στον αγροτικό τοµέα αλλά και της συνέργειας του τοµέα του πολιτισµού,
εκπαίδευσης και έρευνας,
τυποποίησης και της πιστοποίησης της ποιότητας
χρήση νέων τεχνολογιών,
ενίσχυση βιολογικής γεωργίας,
υποστήριξη καλών πρακτικών ΜΜΕ
Τοµέας Καινοτοµία
Υποστήριξη υιοθέτησης της καινοτοµίας σαν χαρακτηριστικό που πρέπει
να διαπνέει όλες τις πολιτικές, όλους τους τοµείς (δηµόσιο και ιδιωτικό)
όλους τους κλάδους, όλα τα µεγέθη επιχειρήσεων στην περιοχή
∆ιείσδυση οργανωτικής
καινοτοµίας marketing:

καινοτοµίας,

καινοτοµίας

διαδικασίας

και

Στην αποδοτική συνεργεία και συνεργασία περιοχών της Σύµπραξης,
Σε εξεύρεση και εφαρµογή νέων τρόπων αξιοποίησης των τοπικών
πόρων,
Της συνέργειας στον τοµέα του πολιτισµού,
Στην εκπαίδευση και έρευνα,
Στην υποστήριξη και ενίσχυση καινοτόµων δράσεων
Τοµέας Κοινωνικής συνοχής
Άρση των ανισοτήτων και των όρων αποκλεισµού
Κοινωνική ένταξη όλων των κοινωνικών οµάδων (ηλικιωµένοι, άπορες
µητέρες, ΑΜΕΑ, Ροµά),
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Συγκράτηση πληθυσµού, βελτίωση όσον αφορά τις προοπτικές των νέων,
Εξάλειψη της φτώχειας,
∆ηµιουργία κοινωνικών δοµών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηµατικότητας
Μέριµνα ένταξης µεταναστών,

Ανάπτυξη Αξόνων.
Κάθε άξονας έχει 3 χαρακτηριστικά:
•

σύνδεση µε το όραµα,

•

καινοτοµία,

•

βιώσιµη ανάπτυξη

ΑΞΟΝΑΣ Α «Στροφή στην πράσινη ανάπτυξη»
Σε ένα προικισµένο από την φύση τόπο, µπορούµε να επιχειρήσουµε την µετάβαση σε ένα
πρότυπο τρόπο ανάπτυξης, που θα επικεντρώνεται στην καινοτοµία και θα βασίζεται στις
ήπιες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενέργειες
διαφύλαξης και ανάπτυξης των δασών, διαχείριση αποβλήτων, προώθηση της βιοµηχανίας
εµπειρίας στο τουριστικό απόθεµα και σύνδεση της µε την αγροτική παραγωγή.
ΜΕΤΡΟ Α.1. ∆ιατήρηση του αναπτυξιακού αποθέµατος
∆ράσεις Α.1.1 Καινοτοµίες στα συστήµατα παραγωγής προϊόντων τοπικής προέλευσης ενίσχυση αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών
προϊόντων,
∆ράσεις Α.1.2 Ενίσχυση καινοτόµων δράσεων επιχειρήσεων στον Τουρισµό
∆ράσεις Α.1.3 Ενίσχυση καινοτοµιών εξοικονόµησης ενέργειας και άλλων πόρων στις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις
∆ράσεις Α.1.4 Ενίσχυση καινοτοµιών εξοικονόµησης ενέργειας και άλλων πόρων
ΜΜΕ των ∆ηµοτικών ενοτήτων
∆ράσεις Α.1.5 Ενίσχυση καινοτόµων ενεργειών δηµοσίων φορέων για την προώθηση της
πράσινης ανάπτυξης στους ∆ήµους
∆ράσεις Α.1.6 Εκπαιδευτικές δράσεις στον επαγγελµατικό χώρο της τοπικής πράσινης
Οικονοµίας
ΜΕΤΡΟ Α.2 Υποδοµές προσανατολισµένες στην πράσινη ανάπτυξη
∆ράσεις Α.2.1 Αξιοποίηση χώρων πολιτισµού και κοινωνικής δράσης – µετατροπή σε
χώρους σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
∆ράσεις Α.2.2 Προστασία & ανάδειξη χώρων φυσικού κάλλους
∆ράσεις Α.2.3 Χρήση νέων ΤΠΕ µε προσανατολισµό στην πράσινη οικονοµία
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ΑΞΟΝΑΣ Β Ολοκληρωµένη Βιώσιµη Ανάπτυξη Υπαίθρου – Ενίσχυση διασύνδεσης
δραστηριοτήτων και περιοχών της τοπικής σύµπραξης
Βιώσιµη ανάπτυξη µέσα από την διασύνδεση υπαίθρου µε τα αστικά κέντρα, µε σκοπό την
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφέρειας του ∆ήµου και την παρουσίαση
αυτών µε καινοτόµο τρόπο, µέσω του αστικών ιστών.
ΜΕΤΡΟ Β.1. ∆ιασύνδεση δραστηριοτήτων και περιοχών του τοπικού δικτύου
∆ράσεις Β.1.1 Καινοτόµες Ενέργειες µε χρήση υποδοµών ΤΠΕ σε υποστηρικτικές
υπηρεσίες για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση θεµάτων επιχειρηµατικής
λειτουργίας και ανάπτυξης
∆ράσεις Β.1.1 ∆ηµιουργία ενίσχυση δικτύων φορέων , χώρων και δραστηριοτήτων
∆ράσεις Β.1.2 Αναπλάσεις υφισταµένων κτηρίων και χώρων
διασύνδεσης δραστηριοτήτων του ∆ήµου

στα πλαίσια της

∆ράσεις Β.1.3 Καινοτόµες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των κάτοικων (µείωσης
ενεργειακής κατανάλωσης, ανακύκλωσης, κοµποστοποίσης κ.α)
∆ράσεις Β.1.4 Καινοτόµες Ενέργειες ανάδειξης τοπικών προϊόντων (δράση σύνδεσης
τουρισµού και αγροτικών προϊόντων)
∆ράσεις Β.1.5 Καινοτόµες Ενέργειες ανάδειξης τοπικής επιχειρηµατικότητας
θεµατικών προσεγγίσεων (θεµατικός τουρισµός κλπ),

µέσω

∆ράσεις Β.1.6 Καινοτόµες δράσεις διασύνδεσης πολιτιστικού εκπαιδευτικού και
τουριστικού
τοµέα
(πχ
µαθητικού
τουρισµού, εκπαιδευτικά
προγράµµατα σε οινοποιία, τυροκοµεία κτλ )

ΜΕΤΡΟ Β.2 Υποδοµές προώθησης της υπερτοπικής διασύνδεσης
∆ράσεις Β.2.1 ∆ηµιουργία δοµών εκπροσώπησης της υπαίθρου στην πόλη (πχ. Εκθετήριο
τοπικών προϊόντων )
∆ράσεις Β.2.2 Υποδοµές συγκοινωνιακής τοπικής σύνδεσης (Τοπικές Συγκοινωνίες αγροτική οδοποιία, αναπλάσεις χώρων και κτηρίων
µε σκοπό την
διασύνδεση δραστηριοτήτων, περιοχών, ποδηλατοδρόµοι, θεµατικές
διαδροµές κτλ)
∆ράσεις Β.2.4 Προµήθεια υποδοµών ΤΠΕ για την υποστήριξη ολοκληρωµένων δράσεων
διασύνδεσης δραστηριοτήτων και περιοχών του ∆ήµου.
ΑΞΟΝΑΣ Γ

Πυλώνας κοινωνικής συνοχής

Καινοτόµες ενέργειες για την µείωση των ανισοτήτων στην περιοχή χωρικής αρµοδιότητας
των ∆ύο ∆ήµων.
∆ικτύωση για την κοινωνική συνοχή και ολιστική προσέγγιση στη διάχυση αυτής.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης των νέων, των γυναικών, των
ανέργων και των κοινωνικά αδυνάτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες των δύο ∆ήµων.
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ΜΕΤΡΟ Γ.1. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις Κοινωνικής Συνοχής στις δηµοτικές
ενότητες
∆ράσεις Γ.1.1

Καινοτόµες δράσεις µείωσης αρνητικών κοινωνικών φαινοµένων

∆ράσεις Γ.1.2

Καινοτόµες ενέργειες δηµιουργίας θυλάκων για την κοινωνική στήριξη και
ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισµό

∆ράσεις Γ.1.3

∆ηµιουργία δικτύων κοινωνικής συνοχής

METPO Γ.2

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ

Υποδοµές προώθησης δοµών Κοινωνικής Συνοχής

∆ράσεις Γ.2.1

∆ηµιουργία δοµών κοινωνικής µέριµνας και κοινωνικής συνοχής στις
δηµοτικές ενότητες µε εκµετάλλευση υφισταµένων κτηρίων και χώρων

∆ράσεις Γ2.2

Χρήση ΤΠΕ στην διαχείριση των κοινωνικών δράσεων, προσέγγιση και
οριοθέτηση πληθυσµιακών οµάδων
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