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1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.1 Καταγραφή των Ενεργειών Διαβούλευσης
Ο υποψήφιος φορέας «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» για την προετοιμασία της Στρατηγικής
Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων προέβει σε πολλαπλές ενέργειες
διαβούλευσης/ενημέρωσης. Πραγματοποιήθηκαν ενεργειών Ενημέρωσης-Διαβούλευσης
με συμμετοχή των Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού, συλλόγων , επιχειρηματιών, εκπροσώπων ανέργων και
ιδιωτών, σε όλους τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης, ήτοι Δήμος Χαλκιδέων, Δήμος
Ερέτριας, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ. Άννας και Δήμος
Ιστιαίας-Αιδηψού.Πραγματοποιήθηκαν επίσης αρκετές ενέργειες διαβούλευσης με
συλλογικούς φορείς για ενσωμάτωση των προτάσεών τους στο Τοπικό πρόγραμμα και
καταγράφηκαν προτάσεις επενδυτικού Ενδιαφέροντος Ιδιωτών και συλλογικών Φορέων. Η
ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος και με τις εκδηλώσεις έγινε μέσω
δελτίων τύπου που δημοσιεύτηκαν σε ενημερωτικά sites της Εύβοιας, μέσω ολοσέλιδης
καταχώρησης στην μεγαλύτερη κυκλοφορίας της Π.Ε. Ευβοίας εφημερίδα, ‘Ευβοϊκή Γνώμη’,
μέσω συνεντεύξεων σε ενημερωτικές εκπομπές τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών και μέσω
συνέντευξης-ρεπορτάζ στο περιφερειακό-τοπικό σταθμό ‘STAR Κεντρικής Ελλάδας’. Ενώ
για
τις
ανάγκες
της
διαβούλευσης
δημιουργήθηκε
σχετική
ιστοσελίδα
(evialeader.blogspot.com), μέσω της οποίας υπήρχε ενημέρωση για τις εκδηλώσεις,
προτάσεις και συμβουλές επένδυσης και on-line φόρμες συμπλήρωσης εκδηλώσεων
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα λειτουργούσε στο γραφείο της εταιρείας τις
εργάσιμες ώρες και μέρες help-desk για του ενδιαφερομένους δυνητικούς δικαιούχους
επενδυτές ή και εκπρόσωπους συλλογικών ιδιωτικών φορέων, Δημοτικών επιχειρήσεων
υπηρεσιακών παρόντων των ΟΤΑ Α και Β της περιοχής εφαρμογής, των εκπροσώπων των
φορέων που συμμετέχουν στην ΕΔΠ αλλά και απλών πολιτών που ήθελαν να ενημερωθούν.
Η πληροφόρηση, ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και απόψεων η ενημέρωση, γινόταν τόσο
τηλεφωνικά όσο και με την φυσική παρουσία των ανθρώπων στα γραφεία της εταιρείας.
Συνοπτικά οι ενέργειες Ενημέρωσης και Διαβούλευσης έχουν ως ακολούθως :
Πίνακας 1 : Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης -ενημέρωσης
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Ανάπτυξης/Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων
ΚαθορισμόςΣτρατηγικής

Όλη η περιοχή

Τοπικού Προγράμματος

παρέμβασης
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(Ενημέρωση

Όλοι οι

Σήμερα

στα γραφεία

Φορείς
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Προετοιμασία
Στρατηγικής Τοπικής

μας Λ.Χαϊνά
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93, Χαλκίδα)
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Δημαρχείο
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Τα σχετικά

Δημόσιοι
Φορείς
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Καθορισμός
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Στρατηγικής
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Τοπικού Προγράμματος
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Δημόσιοι
Φορείς

Καθορισμός
11

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Βαθμού
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Αίθουσα

04/07/2016

Δημοτικού

Δημόσιοι

Συμβουλίου

Φορείς
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παραστατικά/παρουσιολόγια

Καθορισμός
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Στρατηγικής

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
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Τοπικού Προγράμματος
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Λαμία Αίθουσα
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Συνεδριάσεων

Δημόσιοι

Περιφερειακού
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Στερεάς
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Ενημέρωση
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προγράμματος

Ελλάδας
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05/07/2016

Ερέτρια

Δημόσιοι

Δημαρχείο

Φορείς

Δήμου

Ο.Τ.Α Α΄

Ερέτριας

Βαθμού

Ερέτρια

Ιδιωτικοί

Συμβουλίου και
παρουσίαση του

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Καθορισμός
21

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

7

Καθορισμός

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
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Δημαρχείο
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Στρατηγικής

Δήμου

Τοπικού Προγράμματος

Ερέτριας
Ερέτρια
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Δημαρχείο

Συλλογικοί

Δήμου

Φορείς

Καθορισμός
17

Τοπικού Προγράμματος

Ερέτριας

05/07/2016

Ερέτρια

Δημόσιοι

Δημαρχείο

Φορείς

Δήμου

Ο.Τ.Α Α΄

Ερέτριας

Βαθμού

Στρατηγικής

Ενημέρωση Δημοτικού
34

Συμβουλίου και
παρουσίαση του
προγράμματος

Λίμνη
Αίθουσα

08/07/2016

Δημοτικού

Δημόσιοι

Συμβουλίου

Φορείς

Δήμου

Ο.Τ.Α Α΄

Μαντουδίου-

Βαθμού

Καθορισμός
9

Στρατηγικής

διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Τοπικού Προγράμματος

Λίμνης-Αγίας
Άννας
Λίμνη
Αίθουσα
Δημοτικού
08/07/2016

Συμβουλίου

Συλλογικοί

Δήμου

Φορείς

15

Καθορισμός
Στρατηγικής

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Τοπικού Προγράμματος

ΜαντουδίουΛίμνης-Αγίας
Άννας
Λίμνη
Αίθουσα
Δημοτικού
08/07/2016

Συμβουλίου

Ιδιωτικοί

Δήμου

Φορείς

Καθορισμός
38

Στρατηγικής

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Τοπικού Προγράμματος

ΜαντουδίουΛίμνης-Αγίας
Άννας
Αμάρυνθος

10/07/2016

Δημοτικό

Δημόσιοι

Κατάστημα

Φορείς

Δημοτικής

Ο.Τ.Α Α΄

Κοινότητας

Βαθμού

Καθορισμός
9

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Αμαρύνθου
Αμάρυνθος
Δημοτικό
10/07/2016

Κατάστημα
Δημοτικής

Ιδιωτικοί
Φορείς

Καθορισμός
19

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Κοινότητας
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Αμαρύνθου
Αμάρυνθος
Δημοτικό
10/07/2016

Κατάστημα

Συλλογικοί

Δημοτικής

Φορείς

Καθορισμός
24

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Κοινότητας

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Αμαρύνθου
Ψαχνά
Δημαρχείο
11/07/2016

Δήμου
ΔιρφύωνΜεσσαπίων

Δημόσιοι
Φορείς
Ο.Τ.Α Α΄

Καθορισμός
9

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Βαθμού

Ψαχνά
Δημαρχείο
11/07/2016

Δήμου
Διρφύων-

Ιδιωτικοί
Φορείς

Καθορισμός
12

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Μεσσαπίων
Ψαχνά
Δημαρχείο
11/07/2016

Δήμου
Διρφύων-

Συλλογικοί
Φορείς

Καθορισμός
26

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Μεσσαπίων

12/07/2016

Χαλκίδα

Δημόσιοι

Αμφιθέατρο

Φορείς

Π.Ε Ευβοίας

Ο.Τ.Α Α΄

Προετοιμασία
15

Βαθμού

Ανάπτυξης/Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων

Χαλκίδα
12/07/2016

Στρατηγικής Τοπικής

Προετοιμασία

Αμφιθέατρο

Ιδιωτικοί

Π.Ε Ευβοίας

Φορείς

21

Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης/Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων

Χαλκίδα
12/07/2016

Προετοιμασία

Αμφιθέατρο

Συλλογικοί

Π.Ε Ευβοίας

Φορείς

27

Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης/Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων

Ψαχνά
Δημαρχείο
12/07/2016

Δήμου
ΔιρφύωνΜεσσαπίων

Δημόσιοι
Φορείς
Ο.Τ.Α Α΄

Ενημέρωση Δημοτικού
34

Βαθμού

Δημαρχείο

Ιδιωτικοί

Ιστιαίας-

Φορείς

Καθορισμός
27

Ιστιαία

Δημόσιοι

Δημαρχείο

Φορείς

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Αιδηψού
13/07/2016

παρουσίαση του
προγράμματος

Ιστιαία
13/07/2016

Συμβουλίου και

19

Καθορισμός
Στρατηγικής

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
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Ιστιαίας-

Ο.Τ.Α Α΄

Αιδηψού

Βαθμού

Τοπικού Προγράμματος

Ιστιαία
13/07/2016

Δημαρχείο

Συλλογικοί

Ιστιαίας-

Φορείς

Καθορισμός
31

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Αιδηψού
Περιφέρεια
Στερεάς

15/07/2016

Χαλκίδα

Ελλάδας

Διοικητήριο

ΟΤΑ Β΄

Π.Ε Ευβοίας

Βαθμού

Προετοιμασία
6

Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης/Επιπέδου

διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Λήψης Αποφάσεων

Δημόσιοι
Φορείς
Ιστιαία
18/07/2016

Ενημέρωση Δημοτικού

Δημαρχείο

Φορείς

Ιστιαίας-

Ο.Τ.Α Α΄

Αιδηψού

Βαθμού

προγράμματος

Δημόσιοι

Ενημέρωση Δημοτικού

Χαλκίδα
18/07/2016

Δημόσιοι

Διοικητήριο
Π.Ε Ευβοίας

Φορείς
Ο.Τ.Α Α΄

27

44

Βαθμού

Συμβουλίου και
παρουσίαση του

Συμβουλίου και
παρουσίαση του
προγράμματος

Ψαχνά
Δημαρχείο
10/08/2016

Δήμου
Διρφύων-

Συλλογικοί
Φορείς

Καθορισμός
8

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).
Τα σχετικά
παραστατικά/παρουσιολόγια
διαβούλευσης έχουν
επισυναφθεί στον Φάκελο Α (Α΄
Φάση).

Μεσσαπίων
Δροσιά
Χαλκίδας
28/08/2016

Αίθουσα

Ιδιωτικοί

Αγροτικού

Φορείς

Καθορισμός
24

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Συνεταιρισμού
Δροσιάς
Δροσιά
Χαλκίδας
28/08/2016

Καθορισμός

Αίθουσα

Συλλογικοί

Αγροτικού

Φορείς

14

Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Συνεταιρισμού
Δροσιάς
Καθορισμός
Χαλκίδα
09/09/2016

Κτίριο ΟΛΝΕ
Α.Ε.

Ιδιωτικοί
Φορείς

Στρατηγικής
5

Τοπικού Προγράμματος
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1.2 Αναλυτική Περιγραφή των Διαδικασιών Διαβούλευσης
Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης
Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

2-6-2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

13

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Δήμαρχος και Υπηρεσιακοί παράγοντες του

Δημόσιοι Φορείς

Δήμου

Συμμετέχοντες
6

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

2-6-2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

11

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Δήμαρχος και Υπηρεσιακοί Παράγοντες του

Δημόσιοι Φορείς

Δήμου

Συμμετέχοντες
4

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

04/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

32

Φορείς που Συμμετείχαν
Δημοτικό Συμβούλιο

Είδος Φορέων
Δημόσιοι Φορείς

Συμμετέχοντες
25

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση

Ημερομηνία Διεξαγωγής

04/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

51

Φορείς που Συμμετείχαν
Περιεφερειακό Συμβούλιο

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Δημόσιοι Φορείς

44

Ο.Τ.Α Β΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

5-7-2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

21

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο, Τοπικές

Συμμετέχοντες
14

Δημόσιοι Φορείς

Κοινότητες

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

5-7-2016

Ομάδα στόχος

Συλλογικοί Φορείς
Αγροτικοί και Αλιευτικοί Φορείς/Εμπορικοί Σύλλογοι/Περιβαλλοντικοί
Σύλλογοι/Σύλλογοι γυναικών και ΑΜΕΑ/Διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους

Αριθμός Συμμετεχόντων
Φορείς που Συμμετείχαν
Σύλλογοι

17
Είδος Φορέων
Συλλογικοί Φορείς

Συμμετέχοντες
10
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Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων συλλογικού χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

05/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

34

Φορείς που Συμμετείχαν
Δημοτικό Συμβούλιο

Είδος Φορέων
Δημόσιοι Φορείς

Συμμετέχοντες
27

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

08/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

9

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Κοινότητα

Δημόσιοι Φορείς

Κοινότητα Κεραμείας

Συμμετέχοντες
2

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

08/07/2016

Ομάδα στόχος

Συλλογικοί Φορείς
Αγροτικοί και Αλιευτικοί Φορείς/Εμπορικοί Σύλλογοι/Περιβαλλοντικοί
Σύλλογοι/Σύλλογοι γυναικών και ΑΜΕΑ/Διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους

Αριθμός Συμμετεχόντων
Φορείς που Συμμετείχαν

15
Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 10]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Σύλλογοι

Συλλογικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

8

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων συλλογικού χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

08/07/2016

Ομάδα στόχος

Ιδιωτικοί Φορείς/Επιχειρήσεις

Αριθμός Συμμετεχόντων

38

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Ιδιώτες

Ιδιωτικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

31

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

10/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

9

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Αντιδήμαρχος Εργων

Δημόσιοι Φορείς

Δήμαρχος Ερέτριας

Συμμετέχοντες
2

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

10/07/2016

Ομάδα στόχος

Ιδιωτικοί Φορείς/Επιχειρήσεις

Αριθμός Συμμετεχόντων

19

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 11]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ιδιώτες

12

Ιδιωτικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

10/07/2016

Ομάδα στόχος

Συλλογικοί Φορείς
Αγροτικοί και Αλιευτικοί Φορείς/Εμπορικοί Σύλλογοι/Περιβαλλοντικοί
Σύλλογοι/Σύλλογοι γυναικών και ΑΜΕΑ/Διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους

Αριθμός Συμμετεχόντων

24

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Σύλλογοι

Συλλογικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

17

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων συλλογικού χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

11-7-2016

Ομάδα στόχος

Ιδιωτικοί Φορείς/Επιχειρήσεις

Αριθμός Συμμετεχόντων

12

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Ιδιώτες

Ιδιωτικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

5

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 12]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ημερομηνία Διεξαγωγής

11-7-2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

9

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημόσιοι Φορείς

Πρόεδρος Τ.Κ. Λούτσας

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

Συμμετέχοντες
2

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

11-7-2016

Ομάδα στόχος

Συλλογικοί Φορείς
Αγροτικοί και Αλιευτικοί Φορείς/Εμπορικοί Σύλλογοι/Περιβαλλοντικοί
Σύλλογοι/Σύλλογοι γυναικών και ΑΜΕΑ/Διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους

Αριθμός Συμμετεχόντων

26

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Σύλλογοι

Συλλογικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

19

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων συλλογικού χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση

Ημερομηνία Διεξαγωγής

12/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

15

Φορείς που Συμμετείχαν
Αντιδήμαρχος, Τοπικοί Σύμβουλοι, Δημοτικό

Είδος Φορέων
Δημόσιοι Φορείς

Συμμετέχοντες
8

Συμβούλιο
Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 13]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Είδος Ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση

Ημερομηνία Διεξαγωγής

12/07/2016

Ομάδα στόχος

Ιδιωτικοί Φορείς/Επιχειρήσεις

Αριθμός Συμμετεχόντων

21

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Ιδιώτες

Ιδιωτικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

14

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση

Ημερομηνία Διεξαγωγής

12/07/2016

Ομάδα στόχος

Συλλογικοί Φορείς
Αγροτικοί και Αλιευτικοί Φορείς/Εμπορικοί Σύλλογοι/Περιβαλλοντικοί
Σύλλογοι/Σύλλογοι γυναικών και ΑΜΕΑ/Διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους

Αριθμός Συμμετεχόντων

27

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί

Συλλογικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

20

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων συλλογικού χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση

Ημερομηνία Διεξαγωγής

12/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

34

Φορείς που Συμμετείχαν
Δημοτικό Συμβούλιο

Είδος Φορέων
Δημόσιοι Φορείς

Συμμετέχοντες
27

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 14]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

13/07/2016

Ομάδα στόχος

Ιδιωτικοί Φορείς/Επιχειρήσεις

Αριθμός Συμμετεχόντων

27

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Ιδιώτες

Ιδιωτικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

20

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

13/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

19

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Υπηρεσιακοί

Δημόσιοι Φορείς

Συμμετέχοντες
12

Παράγοντες Δήμου
Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

13/07/2016

Ομάδα στόχος

Συλλογικοί Φορείς
Αγροτικοί και Αλιευτικοί Φορείς/Εμπορικοί Σύλλογοι/Περιβαλλοντικοί
Σύλλογοι/Σύλλογοι γυναικών και ΑΜΕΑ/Διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους

Αριθμός Συμμετεχόντων
Φορείς που Συμμετείχαν

31
Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί

Συλλογικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

24

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 15]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων συλλογικού χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση

Ημερομηνία Διεξαγωγής

18/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

27

Φορείς που Συμμετείχαν
Δημοτικό Συμβούλιο

Είδος Φορέων
Δημόσιοι Φορείς

Συμμετέχοντες
20

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση

Ημερομηνία Διεξαγωγής

18/07/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

44

Φορείς που Συμμετείχαν
Δημοτικό Συμβούλιο

Είδος Φορέων
Δημόσιοι Φορείς

Συμμετέχοντες
37

Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

10/08/2016

Ομάδα στόχος

Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός Συμμετεχόντων

8

Φορείς που Συμμετείχαν
Δημοτική Αληλλεγγύη Διρφύων-Μεσσαπίων

Είδος Φορέων
Συλλογικοί Φορείς

Συμμετέχοντες
1

Πρόεδρος ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 16]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

28/08/2016

Ομάδα στόχος

Ιδιωτικοί Φορείς / Επιχειρήσεις

Αριθμός Συμμετεχόντων

24

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Ιδιώτες

Ιδιωτικοί Φορείς

17

Συμπεράσματα αποτελέσματα

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

28/08/2016

Ομάδα στόχος

Συλλογικοί Φορείς

Αριθμός Συμμετεχόντων

14

Φορείς που Συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Σύλλογοι και Συνεταιρισμοί

Συλογικοί Φορείς

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

7
ΟΤΔ
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Συμπεράσματα αποτελέσματα

7

Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα και με τα συνημμένα
έντυπα αποδοχής για την συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα.

Είδος Ενέργειας

Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού Προγράμματος

Ημερομηνία Διεξαγωγής

09/09/2016

Ομάδα στόχος

Ιδιωτικοί Φορείς

Αριθμός Συμμετεχόντων

5

Φορείς που Συμμετείχαν
ΟΛΝΕ Α.Ε.

Είδος Φορέων
Ιδιωτικοί Φορείς

Συμμετέχοντες
3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 17]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

Συμπεράσματα αποτελέσματα

ΟΤΔ

2

Σύσκεψη με τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ ΑΕ) για το ετοιμαζόμενο
πρόγραμμα CLLD/LEADER και για τους στόχους και την Στρατηγική. Κατατέθηκαν
προτάσεις για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου χαρακτήρα σχετικά με τις
ανάγκες των αλιευτικών και λιμενικών εγκατστάσεων της Βόρειας-Κεντρικής Εύβοιας.

Σύμφωνα και με τον παραπάνω Πίνακα για την προετοιμασία και τον Καθορισμό της
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων πραγματοποιήθηκαν
32 ενέργειες διαβούλευσης με συνολικά 670 συμμετέχοντες από : Φορείς που εξυπηρετούν
τα συμφέροντα του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) , Φορείς που εξυπηρετούν
ιδιωτικά συμφέροντα και Συλλογικούς Φορείς. Από τα αναλυτικά έντυπα υποβολής
προτάσεων (Ιδιωτικών, Δημοσίων και Συλλογικών έργων) τα οποία υποβλήθηκαν στην ΟΤΔ
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε τόσο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προτάσεων
(http://evialeader.blogspot.gr/p/blog-page_86.html ) ή εγγράφως ή μέσω fax υποβλήθηκαν
63 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.500.000,00 € Περίπου.

1.3 Συνοπτική Καταγραφή Αποτελεσμάτων
Στο παράρτημα του παρόντος τεύχους επισυνάπτονται Πρακτικά συναντήσεων,
συνεδριάσεων καθώς και τα σχετικά έντυπα υποβολής προτάσεων έργων του Τοπικού
Προγράμματος ως ανωτέρω.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 18]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

2. ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗ)
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Σημείο 2.2.1 της Α΄ Φάσης)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(Strengths)
(Weaknesses)
1. Εξαιρετικά
μεγάλο
ποσοστό
1. Δυσκολία στην παρακολούθηση και
Δασοκάλυψης του συνόλου της
προστασία από καταστροφικές αιτίες
Περιοχής Παρέμβασης (>40%).
(π.χ πυρκαγιές) του εξαιρετικά μεγάλου
2. Ποσοστό έκτασης περιοχών Natura
Δασικού Δυναμικού της Περιοχής
2000 στο σύνολο της Περιοχής
Παρέμβασης.
Παρέμβασης σχεδόν το 20% (19,87%).
2. Η ύπαρξη 39 συνολικά ακτών εκ των
3. Ύπαρξη
Πλήθους
Περιπατητικών
οποίων μόλις οι 8 (20,5%) μπορούν να
Μονοπατιών.
χαρακτηριστούν ως οργανωμένες και με
4. Μεγάλο μήκος ακτών σε σχέση με την
επαρκείς υποδομές.
επιφάνεια εφαρμογής του Τοπικού
3. Η μη ύπαρξη κάποιου μεγάλου ποταμού
Προγράμματος.
στην Περιοχή Παρέμβασης.
5. Ποικιλία-Πολυτυπία
του
φυσικού
4. Η δυσαρμονία ανάμεσα στο μέσο ύψος
Περιβάλλοντος και του ανάγλυφου
βροχοπτώσεων ανάμεσα στις δυτικές
(Δασικές εκτάσεις/Ορεινές εκτάσεις
και τις ανατολικές ακτές τις Περιοχής
/Κάμποι/περιαστικές περιοχές) σε μικρή
παρέμβασης
(το
μέσο
ύψος
χρoνοαπόσταση με γρήγορη εναλλαγή
βροχόπτωσεων στις ανατολικές ακτές
τοπίου (λιγότερο από 30 λεπτά ανάμεσα
είναι περίπου 55% υψηλότερο από τις
στις ακτές του Αιγαίου και στον Ευβοϊκό
δυτικές).
κόλπο) .
5. Η υπεράντληση των λεκανών Χαλκίδας6. Ποικιλία φυσικών πόρων που μπορούν
Ψαχνών και κάμπου Ιστιαίας εξ αιτίας
να αναδείξουν τις εναλλακτικές μορφές
των πολλών ιδιωτικών γεωτρήσεων.
τουρισμού στην περιοχή Έντονη
6. Αναξιοποίητο «δυναμικό» και έλλειψη
εναλλαγή του τοπίου (συνδυασμός
σχετικών υποδομών στους τομείς του
βουνού και θάλασσας).
περιπατητικού /φυσιολατρικού και
7. Πλούσιο σε κοιτάσματα υπέδαφος
θαλάσσιου τουρισμού.
(μαγνησίτης/σιδηρονικέλιο).
7. Μεγάλες πιέσεις προς τα ευαίσθητα
8. Ύπαρξη 5 θεσμοθετημένων καταφυγίων
οικοσυστήματα.
άγριας ζωής με μεγάλη ποικιλία άγριας
πανίδας.
9. Ύπαρξη των ιαματικών πηγών στην
Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (από τις
πρώτες θεσμοθετημένες στην Ελλάδα).
10. Οι σχηματισμοί εξαιρετικού φυσικού
κάλλους όπως τα Λιχαδονήσια , το
απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς και
το αισθητικό δάσος της Στενής.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
(Opportunities)
(Threats)
1.

Αξιοποίηση μέσω της βιώσιμης
διαχείρισης του μεγάλου δασικού
δυναμικού της Περιοχής Παρέμβασης
ως ενεργού «οικονομικού» παράγοντα
και στους τρείς τομείς της Οικονομίας

1.

Η μεγάλη χωρική διασπορά (sprawl) των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις
περιοχές
των
ευαίσθητων
οικοσυστημάτων (Ευρύτερη περιοχή
Χαλκίδας , Κάμπος Ιστιαίας κ.α) μπορεί

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 19]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

2.

3.

(π.χ δασοκομία , κατασκευή επίπλων ,
τουρισμός-οικοτουρισμός).
Σύζευξη-Δικτύωση και ανάδειξη του
τρίπτυχου Δάση-Περιοχές Natura-Άλλες
περιοχές φυσικού κάλλους ως κεντρικού
«πόλου» έλξης του τουριστικού
προϊόντος της Περιοχής Παρέμβασης.
Περαιτέρω ενίσχυση της θέσης και του
ρόλου των ιαματικών πηγών της
Αιδηψού με στόχο την άρση της
«μονοκαλλιέργειας»
των
επιδοτούμενων ιαματικών λουτρών
προς ένα μοντέλο δημιουργίας ενός
ιαματικού πόλου για την παροχή
υψηλής ποιότητας καλλωπιστικού και
θεραπευτικού τουρισμού.

2.

3.

8.

1.

2.

3.

να υποβαθμίσει περαιτέρω τα ήδη
ευαίσθητα οικοσυστήματα.
Ο ολοένα και αυξανόμενος κίνδυνος
καταστροφικών
πυρκαγιών
στην
ενότητα του Δήμου ΜαντουδίουΛίμνης-Αγίας Άννας μεγάλη και πυκνή
δασοκάλυψη
(παράδειγμα
οι
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές
στην Περιοχή της Βορείου Ευβοίας.
Η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού
της Περιοχής ιδιαίτερα στον Δήμο
Ιστιαίας-Αιδηψού και τις Δημοτικές
Ενότητες του Δήμου Χαλκιδέων και ο
«ανταγωνισμός» μεταξύ των τομέων
παραγωγής που απαρτίζουν την
παραγωγική βάση των περιοχών αυτών
μπορεί στο μέλλον να προκαλέσει
σοβαρά προβλήματα έλλειψης νερού
(π.χ η περαιτέρω ενδυνάμωση του
τουριστικού προϊόντος του Δήμου
Ιστιαίας-Αιδηψου και η συνεπακόλουθη
αύξηση της ζήτησης νερού θα
λειτουργήσει εις βάρος του πρωτογενή
τομέα της περιοχής δηλαδή την
πρωτογενή παραγωγή προϊόντων στον
Κάμπο της Ιστιαίας).
Ο
ενδοπεριφερειακός
και
διαπεριφερειακός
ανταγωνισμός
αναφορικά με την έγκαιρη και σωστή
αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του
«δυναμικού»
στους
τομείς
του
περιπατητικού /φυσιολατρικού και
θαλάσσιου τουρισμού μπορεί να
στερήσει από την περιοχή παρέμβασης
την
δημιουργία
της
διακριτής
«ταυτότητας» και του δικού της
τουριστικού «brand name».

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
(Σημείο 2.2.2 της Α΄ Φάσης)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(Strengths)
(Weaknesses)
Θετική και άνω του μέσου όρου της Π.Ε
1. Στις επιμέρους δημοτικές ενότητες που
Ευβοίας και της Περιφέρειας Στερεάς
απαρτίζουν την Περιοχή Παρέμβασης οι
Ελλάδος η μεταβολή του μόνιμου
οποίες γεωγραφικά προσδιορίζονται ως
πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης
«Βορειοκεντρική Εύβοια» παρατηρείται
ανάμεσα στο 2001-2011 (+2,92%).
μείωση πληθυσμού ανάμεσα στο 2001
Δείκτης
ηλιακής
διάρθρωσης
και 2011 με ποσοστό έως και -11,91%
πληθυσμού (μόνιμοι κάτοικοι <35 ετών
(Δήμος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας
προς μόνιμοι κάτοικοι >55 ετών)
Άννας).
μεγαλύτερος του 100% (110,44%).
2. Η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού
Σχετικά
ικανοποιητικός
δείκτης
μεταξύ των δυο φύλλων παρουσιάζει
αντικατάστασης που πλησιάζει την
ελαφρώς χειρότερα ποσοστά σε σχέση
αναλογία 1:1 (90,05%).
με τον μέσο όρο της Π.Ε Ευβοίας και της
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3.

4.

1.

2.

3.

1.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
(Opportunities)
Η συνέχιση των θετικών , άνω του
μέσου όρου , ρυθμών μεταβολής του
μόνιμου πληθυσμού στην περίοδο
2011-2021
(προφανώς
μέσω
εσωτερικής μετανάστευσης και όχι
φυσικής αύξησης του πληθυσμού) ως
δυναμικός παράγοντας οικονομικής
ελκυστικότητας
της
Περιοχής
Παρέμβασης για νέες επενδύσεις.
Η διατήρηση του δείκτη ηλιακής
εξάρτησης του πληθυσμού σε επίπεδα
άνω του 100% και για την επόμενη
δεκαετία ως παράγοντας «ανάσχεσης»
της κοινωνικής «συνοχής» της περιοχής
παρέμβασης.
Η
συνεπακόλουθη
αύξηση
της
εσωτερικής ζήτησης για προϊόντα και
υπηρεσίες που θα προκύψει στην
Περιοχή Παρέμβασης μέσω της αύξησης
του μόνιμου πληθυσμού.

1.

2.

3.

Περιφέρειας
Στερεάς
Ελλάδας
αντίστοιχα. Η συμμετοχή των αρρένων
στον συνολικό μόνιμο πληθυσμό
ανέρχεται σε 51,34% έναντι 50,59% της
Π.Ε Ευβοίας και 50,69% της Π.Σ.Τ.Ε.
Το
επίπεδο
εκπαίδευσης
του
πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης
είναι σε χαμηλότερο από το μέσο της
Π.Ε Ευβοίας. Η συνολική ποσοστιαία
συμμετοχή των αποφοίτων Γ΄Βάθμιας
και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο
του μόνιμου πληθυσμού της Περιοχής
Παρέμβασης ανέρχεται σε 48,18%
έναντι 52,11% στην Π.Ε Ευβοίας.
Η ποσοστιαία συμμετοχή των μαθητών
Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης
στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού
είναι ελαφρώς χειρότερη από το μέσο
όρο της Π.Ε Ευβοίας (12,20% για την
Περιοχή Παρέμβασης έναντι 13,41% για
την Π.Ε Ευβοίας).
ΑΠΕΙΛΕΣ
(Threats)
Η
συνέχιση
των
εσωτερικών
δημογραφικών «ανισορροπιών» στην
Περιοχή Παρέμβασης με τον ορατό
κίνδυνό το 2021 πρωτίστως ο Δήμος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και
δευτερευόντως ο Δήμος ΙστιαίαςΑιδηψού να υποστούν περαιτέρω
δημογραφική αποψίλωση.
Χειροτέρευση
του
επιπέδου
εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού
της Περιοχής Παρέμβασης εξ΄ αιτίας της
παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης της
Εθνικής
Οικονομίας
και
της
μετανάστευσης
εξειδικευμένου
ανθρώπινου
δυναμικού
που
παρατηρείται.
Οι οικιστικές πιέσεις και η ανάγκη που
θα προκύψει για αναθεώρηση των
υφιστάμενων εργαλείων ρύθμισης του
χώρου (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) και νέες Τεχνικές
Υποδομές (μεταφορών , αποβλήτων ,
διαχείρισης απορριμμάτων) μέσω της
αύξησης του μόνιμου πληθυσμού της
Περιοχής Παρέμβασης.

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Σημείο 2.2.3 της Α΄ Φάσης)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(Strengths)
(Weaknesses)
Το ΑΕΠ της Περιοχής Παρέμβασης
1. Σημαντική πτώση της συμμετοχής του
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2.

3.

4.

5.

6.

1.

αντιπροσωπεύει περίπου το 1/5 του
συνολικού Περιφερειακού ΑΕΠ.
Ισχυρή συμμετοχή του Β΄ Γενή τομέα
της οικονομίας (κλάδος με διαχρονικά
εξωστρεφή προσανατολισμό στην Π.Ε
Ευβοίας και την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας) τόσο στην συμμετοχή
σχηματισμού
της
Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) όσο και
στην ποσοστιαία συμμετοχή επί του
συνόλου των απασχολουμένων (30,58%
συμμετοχή στον σχηματισμό της ΑΠΑ
και
26,92%
στην
συνολική
απασχόληση).
Ικανοποιητική συμμετοχή του Γ΄ Γενή
τομέα της Οικονομίας στην συνολική
ΑΠΑ και στην συνολική Απασχόληση με
σαφείς ενδείξεις ότι η παραγωγική
βάση της Περιοχής Παρέμβασης
«κινείται» προς μια περισσότερο
«τριτογενή»
βάση.(Η
συνολική
απασχόληση στον Γ΄ Γενή το 2001 ήταν
μόλις στο 44,16% επί του συνόλου
έναντι 55,93% το 2011 , δηλαδή
μεταβολή +26,65%).
Σημαντική συμβολή του Α΄ Γενή Τομέα
επί του συνόλου των απασχολουμένων
(2011) καθ΄ ότι αντιπροσωπεύει το
17,15% των απασχολουμένων.
Θετική , άνω του μέσου όρου ,
μεταβολή του Οικονομικά Ενεργού
πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης
(6,53% έναντι 5,92% της Π.Ε Ευβοίας).
Η Περιοχή Παρέμβασης παρουσιάζει
μία δυναμική η οποία αποτυπώνεται
και στις χρονοσειρές της εξέλιξης του
κατά/κεφαλή ΑΕΠ ανάμεσα στο 2000
και το 2013 σύμφωνα με τις οποίες
παρατηρείται μία «απόκλιση» προς το
καλύτερο σε σχέση με το μέσο
Περιφερειακό κατά/κεφαλή ΑΕΠ στην
Περίοδο ύφεσης που διανύουμε. (Το
μέσο κατά/κεφαλή ΑΕΠ της Περιοχής
Παρέμβασης αυξήθηκε ως ποσοστό σε
σχέση με το Περιφερειακό μέσο την
5ετία 2009-2013 από 106,54% το 2009
σε 111,59% το 2013).
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
(Opportunities)
Η αξιοποίηση της διαχρονικά ισχυρής
μεταποιητικής βάσης της Περιοχής
Παρέμβασης και ο προσανατολισμός
αυτής στον τομέα της ΑγροδιατροφήςΜεταποιητικές δραστηριότητες που
σχετίζονται
με
την
πρωτογενή
παραγωγή (Άξονας 1 της Στρατηγικής
Έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

2.

3.

4.

1.

2.

Α΄ Γενή Τομέα στον σχηματισμό της
συνολικής ΑΠΑ ανάμεσα στο 2001 και
το 2013 (από 8,53% σε 5,62%).
Οι συνολικά απασχολούμενοι στον Α΄
Γενή τομέα ανάμεσα στο 2001 και το
2011 είναι σχεδόν κατά 1/3 λιγότεροι.
Η αύξηση του Οικονομικά ενεργού
πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης
παρουσιάζει
έντονες
χωρικές
«ανισορροπίες» δεδομένου ότι στις
Δημοτικές
Ενότητες
του
Δήμου
Χαλκιδέων που εντάσσονται στην
Περιοχή Παρέμβασης παρουσιάζεται
μεσοσταθμική αύξηση του Οικονομικά
Ενεργού πληθυσμού της τάξεως του
19,69% ενώ όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι
που
απαρτίζουν
την
Περιοχή
Παρέμβασης εμφανίζουν μεσοσταθμική
μείωση του Οικονομικά Ενεργού
πληθυσμού της τάξεως του -1,74%.
Υψηλό ποσοστό ανεργίας δεδομένου
ότι ήδη από το 2001 το σχετικό ποσοστό
ήταν σχεδόν 13% , το 2011 (τελευταία
επίσημα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 20,95% και το
2015 (με στοιχεία του ΟΑΕΔ)
προσεγγίζει το 24,21% για τους Δήμους
εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων του
Δήμου Χαλκιδέων και το 26,04% για τις
Δ.Ε του Δήμου Χαλκιδέων που
εντάσσονται
στην
Περιοχή
Παρέμβασης.Επιπλέον
εντοπίζονται
μεγάλες διακυμάνσεις ανάμεσα στους
ΟΤΑ που απαρτίζουν την Περιοχή
Παρέμβασης
με
χαρακτηριστικό
παράδειγμα τον Δήμο ΜαντουδίουΛίμνης-Αγίας Άννας με ποσοστό
ανεργίας που ξεπερνά το 30% (2015).

ΑΠΕΙΛΕΣ
(Threats)
Η περαιτέρω πτώση της συμμετοχής του
Α΄ Γενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ και την
συνολική
ΑΠΑ
της
Περιοχής
Παρέμβασης.
Η
ένταση
του
φαινομένου
υπερσυγκέντρωσης
του
μόνιμου
πληθυσμού
και
αναλογικά
του
Οικονομικά Ενεργού πληθυσμού στις
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2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Στερεάς Ελλάδας).
Η περαιτέρω ενίσχυση της αξίας και της
συμμετοχής του Γ΄ Γενή τομέα με την
αξιοποίηση
των
ευκαιριών
που
προσφέρονται μέσω της διερεύνησης
της αλυσίδας αξίας και
της
Διαφοροποίησης
του
τουριστικού
προϊόντος-ανάπτυξη του τουρισμού
εμπειρίας (Άξονας 2 της Στρατηγικής
Έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας).
Η διατήρηση του θετικού ρυθμού
αύξησης του Οικονομικά Ενεργού
πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης
και η ενίσχυση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών
αυτού
(επίπεδο
εκπαίδευσης) μέσω αξιοποίησης των
ευκαιριών που προκύπτουν από την
Πράσινη Καινοτομία (Άξονας 4 της
Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

3.

Δ.Ε του Δήμου Χαλκιδέων και η
περαιτέρω
«αποψίλωση»
των
δυσπρόσιτων περιοχών της Περιοχής
Παρέμβασης.
Η περαιτέρω αύξηση της ανεργίας τόσο
συνολικά όσα και σε συγκεκριμένες
περιοχές (Δήμος Μαντουδίου-ΛίμνηςΑγίας Άννας – Περιοχή με ήδη υψηλά
ποσοστά ανεργίας από το 2001 της
τάξεως του 26,93%) με κίνδυνο αυτή να
καταστεί ένα χρόνιο πρόβλημα με
συνέπεια την μείωση του μόνιμου αλλά
και οικονομικά ενεργού πληθυσμού της
Περιοχής
Παρέμβασης
είτε
ως
αποτέλεσμα εσωτερικής ή εξωτερικής
μετανάστευσης.

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΜΕΡΟΣ Β : ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
(Σημείο 2.2.3 της Α΄ Φάσης)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(Strengths)
(Weaknesses)
Η μεγάλη δυναμική της Περιοχής
1. Η ισχνή παρουσία προϊόντων ΠΟΠ στην
Παρέμβασης στον τομέα της Ελιάς
Περιοχή Παρέμβασης (μόλις 1 προϊόν(επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη) με
κονσερβολιά Ροβιών).
συνολική παραγωγή 18.600 τόνους και
2. Μικρή σχετικά ύπαρξη αμπελώνων
η ύπαρξη 39 συνολικά ελαιοτριβείων
βιολογικής καλλιέργειας.
στην Περιοχή Παρέμβασης.
3. Ο ενδοπεριφερειακός ανταγωνισμός
Ο δυναμικός τομέας της καλλιέργειας
ειδικότερα στους κλάδους Λαχανικώνλαχανικών-κηπευτικών και η μικρή
Κηπευτικών και της Ελιάς αναφορικά με
απόσταση της Περιοχής Παρέμβασης
την
αγορά
της Μητροπολιτικής
από σημαντικά κέντρα κατανάλωσης
Περιοχής Αθηνών (εσωτερική αγορά).
(Μητροπολιτική Περιοχή Αθηνών).
4. Η απουσία ενός Τοπικού Brand-Name
Ο εξίσου δυναμικός τομέας της
και τοπικής ταυτότητας αναφορικά με
αμπελοκαλλιέργειας
(16,13%
της
την προώθηση και προβολή προϊόντων
συνολικής παραγωγής της ΠΣΤΕ) και
με
εξωστρεφή
προσανατολισμό
ύπαρξη 2 οίνων ΠΓΕ στην Περιοχή
(εξαγωγές).
Παρέμβασης.
5. Η διαρκής απειλή καταστροφικών
Ισχυρότατη παρουσία της κτηνοτροφίας
πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις σε
(ζωική παραγωγή-κρεατοπαραγωγή) σε
σχέση με το προϊόν που χαρακτηρίζει
όλα τα υπο-είδη (αιγοπροβατοτροφίατην Περιοχή Παρέμβασης (ρητίνη).
χοιροτροφία-πουλερικά) με τα συνολικά
6. Μεγάλο μέρος του Οικονομικά ενεργού
ποσοστά
κρεατοπαραγωγής
να
πληθυσμού , απασχολείται στις μεγάλες
φθάνουν το 50% της συνολικής
επιχειρήσεις του Β΄ Γενή τομέα στην
παραγωγής της ΠΣΤΕ και ειδικότερα τον
«άτυπη» ΒΙ.ΠΕ Σχηματαρίου (αφορά τις
τομέα
των
πουλερικών
να
Δ.Ε του Δήμου Χαλκιδέων) χωρίς
αντιπροσωπεύει το 6,1% της συνολικής
ουσιαστικά
τα
Οικονομικά
Εθνικής Παραγωγής.
Αποτελέσματα (πλην των αμοιβών των
Η
Περιοχή
Παρέμβασης
εργαζομένων) και η Τεχνογνωσία να
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6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

αντιπροσωπεύει ποσοστό >70% της
συνολικής Εθνικής παραγωγής ρητίνης.
Υψηλό , άνω του Εθνικού μέσου όρου ,
ποσοστό απασχολουμένων ως κύρια
δραστηριότητα στον Α΄ Γενή τομέα
(92,62%).
Η ύπαρξη συνολικά 13 μονάδων
πάχυνσης ιχθυοκαλλιεργειών και τα
συνολικά 396 αλιευτικά σκάφη που
δραστηριοποιούνται στην Περιοχή
Παρέμβασης.
Δυναμική μεταποιητική δραστηριότητα
με μεγάλη εξειδίκευση , εκτός των
άλλων , στον τομέα της παραγωγής
ειδών διατροφής.
Η Περιοχή Παρέμβασης συγκεντρώνει
το 80% των συνολικών κλινών της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας εκ των
οποίων το 1/3 αυτών ανήκει στις
κατηγορίες 4* και 5*.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
(Opportunities)
Η αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού
των κλάδων ελιάς (επιτραπέζια και
ελαιοποιήσιμη) , λαχανικών-κηπευτικών
,
κρεατοπαραγωγής
και
ιχθυοκαλλιεργειών μέσω της έντασης
και ενίσχυσης της εξωστρέφειας τους
(εξαγωγικό προσανατολισμό) και του
βαθμού μεταποίησης τους (Άξονας 1
της RIS3 ως ανωτέρω).
Η δυνατότητα που αναδύεται και η
παράδοση που διαθέτει η Περιοχή
Παρέμβασης
στις
μεταποιητικές
επιχειρήσεις (πλην των αγροτικών
προϊόντων και των ειδών διατροφής)
για διασύνδεση με τους άλλους
κλάδους της οικονομίας (Α΄ Γενής και Β΄
Γενής) αλλά και την εισαγωγή
καινοτόμων πρακτικών και προϊόντων
(Άξονες 2 και 4 της RIS3 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας).
Η περαιτέρω «ποιοτική» ενίσχυση της
τουριστικής προσφοράς (καταλύματα)
της Περιοχής Παρέμβασης και η
αξιοποίηση της μεγάλης «δεξαμενής»
καταναλωτών της ΜΠΑ προς ένα
μοντέλο προορισμού αναψυχής για όλο
τον χρόνο.
Η ανάδειξη και αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικοί ,
πολιτιστικοί και άλλοι πόροι) που
δυνητικά σχετίζονται με τον τουρισμό
για
την
παροχή
στοχευόμενου
τουριστικού προϊόντος σε αλλοδαπούς
κυρίως τουρίστες (Θεματικός Τουρισμός
όπως θαλάσσιος , οικοτουρισμός κ.α)

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

διαχέονται στην Περιοχή Παρέμβασης.
Η έλλειψη συναφών με την μεταποίηση
«παραγωγικών»
υποδομών
(ΒΙ.ΠΕ,ΒΙΟ.ΠΑ
κ.λπ.)
και
έργων
μεταφορών
για
την
ταχύτερη
διασύνδεση της Περιοχής Παρέμβασης
με ΔΕΔΜ όπως ο ΠΑΘΕ.
Χαμηλή πληρότητα των καταλυμάτων
<50% με μεγάλη εποχικότητα στην
ζήτηση και κατ΄ επέκταση στις
διανυκτερεύσεις.
Χωρική «συσσώρευση» στον Δήμο
Ιστιαίας-Αιδηψού
του
συνολικού
αριθμού των κλινών τουριστικών
καταλυμάτων (67% περίπου επί του
συνόλου) που σχετίζεται με την
καθολική
υπεροχή
για
ζήτηση
υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού στην
Περιοχή Παρέμβασης.
ΑΠΕΙΛΕΣ
(Threats)
Η περαιτέρω εστίαση του τομέα της
αγροδιατροφής προς την «τυφλή» και
χωρίς «ποιοτικό» προσανατολισμό
παραγωγή προϊόντων με προορισμό
αποκλειστικά στην Μητροπολιτική
Περιοχή Αθηνών
θα εντείνει
περισσότερο την εσωστρέφεια της
Περιοχής και την εξάρτηση και από την
εσωτερική
κατανάλωση
και
τις
μεταβολές που αυτή παρουσιάζει.
Η όχι διακριτή τουριστική ταυτότητα της
Περιοχής
Παρέμβασης
τόσο
ενδοπεριφερειακά
όσο
και
διαπεριφερειακά.
Η
έλλειψη
παραγωγικών
και
μεταφορικών
υποδομών
ως
παράγοντας απώλειας επενδυτικών
κεφαλαίων
προς
ελκυστικότερες
περιοχές.
Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση για
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (π.χ
λιανεμπόριο , εξειδικευμένες υπηρεσίες
Γ΄ Γενή τομέα)
και ο «αθέμιτος»
ανταγωνισμός που δημιουργεί για την
ευρύτερη Περιοχή της Χαλκίδας κυρίως
(Δημοτικές Ενότητες Δ.Ε Χαλκιδέων) η
τεράστια αγορά της ΜΠΑ ως
παράγοντος
«διαφυγής»
τοπικού
εισοδήματος
και
«αναστολής»
συγκεκριμένων
επενδυτικών
δραστηριοτήτων.
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1.
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ : Χωροταξική-Πολεοδομική Οργάνωση
(Σημείο 2.2.4 της Α΄ Φάσης)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(Strengths)
(Weaknesses)
Κεντροβαρική θέση της Περιοχής
1. Η συνεχής και αδιάκοπη διαδικασία
Παρέμβασης στον Ελληνικό Χώρο.
«ανταγωνισμού» και συγκρούσεων
Εγγύτητα με σημαντικές μεταφορικές
χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή της
υποδομές και πύλες εισόδου του
Χαλκίδας ανάμεσα στην ζήτηση για
Ελληνικού Χώρου (ΠΑΘΕ , Διεθνές
κατοικία (Α΄ και Β΄) και την ζήτηση για
Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος , Λιμάνι
παραγωγικές δραστηριότητες.
Πειραιά).
2. Η μέχρι και σήμερα
έλλειψη
Το σύνολο των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (με
θεσμοθετημένων εργαλείων ρύθμισης
εξαίρεση την ΔΕ Χαλκίδος) διαθέτει η
χώρου για παραγωγικές επενδύσεις
θα διαθέτει σε σύντομο διάστημα (υπό
(Π.Ο.Α.Π.Δ, Π.Ο.Τ.Α κ.λπ.) και η
έγκριση)
Γ.Π.Σ/Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π
του
«παγιωμένη» κατάσταση που αυτή έχει
Ν2508/1997.
επιφέρει σε ορισμένες περιοχές (άτυπες
Η δυναμική του αστικού κέντρου της
συγκεντρώσεις ομοειδών παραγωγικών
Χαλκίδας ως σημαντικού πόλου
δραστηριοτήτων π.χ άτυπες βιοτεχνικές
επιρροής (πόλος Εθνικής εμβέλειας
περιοχές) ως ανασταλτικός παράγοντας
σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο
για προσέλκυση νέων επενδυτικών
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
δραστηριοτήτων.
Ανάπτυξης) και υποστήριξης της
ενδοχώρας της Περιοχής Παρέμβασης.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
(Opportunities)
(Threats)
Η αξιοποίηση της θέσης και των
1. Ο έντονος ανταγωνισμός χρήσεων γης
σημαντικών συνδέσεων με μεταφορικά
που παρατηρείται μπορεί να οδηγήσει
δίκτυα και κυρίως ΔΕΔΜ ως μέσα για
σε μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις την
την προσέλκυση νέων καταναλωτών
πλήρη ενεργοποίηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
τουριστικών υπηρεσιών και την
(προσφυγές
,
ενστάσεις
από
ενίσχυση
του
συγκριτικού
θιγόμενους).
πλεονεκτήματος της απόστασης από τις
πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας
για τον προσανατολισμό του Β΄ Γενή
τομέα σε ένα εξωστρεφές περιβάλλον.
Το γεγονός ότι στην τρέχουσα 7ετιά της
Προγραμματικής Περιόδου (έως το
2023) το σύνολο της Περιοχής
Παρέμβασης μέσω της πλήρους
ενεργοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θα
διαθέτει πλήρως «ρυθμισμένο» χώρο
(αστικό και εξωαστικό)
για την
εγκατάσταση
και
ανάπτυξη
παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και
ο κίνδυνος μετατροπής της αστικής και
περιαστικής περιοχής της Χαλκίδας ως
ενός
«προβληματικού»
και
σε
«παρακμή» αστικού κέντρου (υψηλή
ανεργία , εγκληματικότητα κ.α) και η
συνεπακόλουθη διάχυση των ανωτέρω
προβλημάτων σε μεγάλο τμήμα της
περιοχής παρέμβασης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - [ΣΕΛ 25]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

1.
2.

3.

1.

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ : Τεχνική Υποδομή
(Σημείο 2.2.5 της Α΄ Φάσης)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(Strengths)
(Weaknesses)
Εγγύτητα με σημαντικές μεταφορικές
1. Ο διαχρονικός αποκλεισμός της
υποδομές – δίκτυα ΔΕΔΜ (ΠΑΘΕ).
Περιφέρειας
Στερεάς
Ελλάδας
Πυκνή
σύνδεση
της
Περιοχής
γενικότερα
και
της
Περιοχής
Παρέμβασης με την ηπειρωτική
Παρέμβασης ειδικότερα από την
(Στερεά)
Ελλάδα
με
πολυτυπία
χρηματοδότηση για μεγάλα και
μεταφορικών υποδομών (οδικές ,
σημαντικά έργα υποδομών εξ΄αιτίας
σιδηρόδρομοι , λιμενικές – πορθμεία).
του «πλασματικού» ΑΕΠ της ΠΣΤΕ.
Οι υποδομές που αφορούν στη
2. Η αυξημένη μεταφορική κίνηση που
διαχείριση των απορριμμάτων και των
προσδιορίζει η γεωγραφική θέση της
υγρών αποβλήτων, στη διασφάλιση της
περιοχής παρέμβασης (πλησίον της
ενεργειακής αυτάρκειας και των
ΜΠΑ και περιοχή διέλευσης για
τηλεπικοινωνιών, στην εκπαίδευση,
επικοινωνία με το σύνολο της Π.Ε
στην υγεία και κοινωνική μέριμνα κ.λπ..
Εύβοιας) κρίνεται ότι δεν εξυπηρετείται
Οι υποδομές κρίνονται ικανοποιητικές
ικανοποιητικά από το υφιστάμενο οδικό
ως προς τη δυνατότητά τους να
δίκτυο το οποίο χαρακτηρίζεται από με
εξασφαλίσουν
συνθήκες
ομαλής
κακή
γεωμετρία
και
αυξημένη
διαβίωσης των κατοίκων, χωρίς ωστόσο
επικινδυνότητα
αυτό να σημαίνει ότι δεν χρήζουν
3. Η απουσία χώρων όπως ΒΙ.ΠΕ, ΒΕ.ΠΕ
βελτιώσεων και αναβαθμίσεων.
κ.λπ. στην περιοχή παρέμβασης αλλά
και στην γύρω από αυτήν περιοχή ως
συνέπεια της έλλειψης σύγχρονου
χωροταξικού σχεδιασμού έχει οδηγήσει
στην
άναρχη
εγκατάσταση
της
βιομηχανικής δραστηριότητας η οποία
πολλές φορές εμποδίζει την αξιοποίηση
άλλων πόρων της Περιοχής.
4. Ποιοτικές ελλείψεις των υποδομών
που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα
και την ασφάλεια των υποδομών (π.χ.
οδική
σήμανση,
εξοπλισμός
νοσοκομείων,
χερσαίες
λιμενικές
υποδομές κ.λπ.).
5. Χωρητικότητα-πληθυσμός
εξυπηρέτησης των Τεχνικών Υποδομών.
Δεδομένου της αύξησης του μόνιμου
πληθυσμού (τάση που ενδέχεται να
διατηρηθεί και μέχρι το 2021) και τις
πιέσεις που προκύπτουν από την
έξαρση της Β΄ κατοικίας και την
«οριακή» κατάσταση των υφιστάμενων
υποδομών ύδρευσης , αποχέτευσης και
διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και το
οδικό δίκτυο που ήδη θεωρείται
ξεπερασμένο.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
(Opportunities)
(Threats)
Η ευκαιρία που αναδύεται από την
1. Ο ενδοπεριφερειακός ανταγωνισμός
ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής
κυρίως για μικρά (τοπικού) χαρακτήρα
όπως η Παράκαμψη Χαλκίδας (έργο
έργα υποδομών (μικρές αγροτικές
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2.

ενταγμένο στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) μήκους
16,7 χιλιομέτρων η οποία πέραν του
προφανούς
οφέλους
της
αποσυμφόρησης του αστικού ιστού της
Χαλκίδας
από
την
διαμπερή
κυκλοφορία θα προσφέρει ταχύτερη
σύνδεση της Περιοχής της Δημοτικής
Ενότητας Μεσσαπίων και εν΄ γένει της
Βόρειας Εύβοιας με τον ΠΑΘΕ. Επιπλέον
σημαντικό
ρόλο
στην
Περιοχή
Παρέμβασης θα διαδραματίσει και η
ολοκλήρωση του νέου Νοσοκομείου
Χαλκίδας
(Εμβέλεια
επιπέδου
Περιφερειακής Ενότητας) αμβλύνοντας
το
πρόβλημα
των
συνεχών
μετακινήσεων
στην
Αθήνα
σε
περιπτώσεις
επειγουσών
η
εξειδικευμένων ιατρικών περιστατικών.
Τα αποτελέσματα της παρατεταμένης
ύφεσης της Εθνικής Οικονομίας (20082015) και η σημαντική πτώση του
Περιφερειακού ΑΕΠ ίσως και <75% του
Κοινοτικού μέσου ίσως οδηγήσουν στην
ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων για
σημαντικά έργα υποδομών (πολλά εκ
των οποίων είναι ώριμα) κατά την
τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ή
από άλλες χρηματοδοτικές πηγές π.χ
«Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Στρατηγικών
Επενδύσεων».

οδοποιίες , διαχείριση απορριμμάτων,
ύδρευση , απόβλητα κ.λπ.) λόγω του
γεγονότος της σχετικής ανεπάρκειας
πόρων του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020.
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1. Στόχοι & Στρατηγική
Έχοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την ανάλυση SWOT,
τη διαδικασία διαβούλευσης με τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς
εταίρους και του περιβάλλοντος που διαμορφώνουν το Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΠΑΑ 2014-2020 και το ΕΠΑΛΘ, η
αναπτυξιακή προτεραιότητα που τίθεται για την περιοχή παρέμβασης είναι η
καθιέρωση της ως ένας ιδιαίτερης αξίας τόπος που καταφέρνει να αναπτύσσεται
εξισορροπώντας νησιωτικές, ηπειρωτικές και περιαστικές επιρροές.
Η αναπτυξιακή αυτή προτεραιότητα επιχειρείται να προσεγγιστεί με την εφαρμογή
μιας τοπικής στρατηγικής που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα
πλεονεκτήματα της περιοχής βάσει των ευκαιριών που προσδιορίζει το ευρύτερο
οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον με παράλληλη μέριμνα για
την αναστολή ή τον περιορισμό των ενδογενών και εξωγενών απειλών.
Οι κεντρικοί (στρατηγικοί) στόχοι της τοπικής στρατηγικής είναι:




Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, η οποία αρθρώνεται γύρω από
παρεμβάσεις που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων
«στοιχείων» του οικονομικού, κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος της περιοχής. Ως «στοιχεία» του περιβάλλοντος αυτού
νοούνται η τοπική κουλτούρα, η φιλοξενία, ο πλούτος των φυσικών τοπίων
(π.χ. δάση, παραλίες, κ.λπ.), η ποικιλότητα της τοπικής αγροτικής
παραγωγής, το επίπεδο ευημερίας των κατοίκων της περιοχής κ.λπ.. Κάθε
ένα από τα στοιχεία αυτά έχει ένα συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο
αποτύπωμα αλλά το συνδυαστικό – συνθετικό τους αποτύπωμα είναι
οριακά αναγνωρίσιμο και ως εκ τούτου χρειάζεται να ενισχυθεί προκειμένου
να γίνει πιο ευδιάκριτο για να αποτελέσει τον πυρήνα της προσπάθειας για
την τοποθέτηση της περιοχής παρέμβασης με επιτυχία στην αγορά. Στο
πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν πρωτοβουλίες συλλογικών φορέων, φορέων
της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων που θα έχουν σαφή
προσανατολισμό τη δημιουργία συνθηκών (i) θωράκισης του συστήματος
αξιών και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς από την αλλοίωση, την
αλλοτρίωση και την «τάση φυγής» που δημιουργεί η γειτνίαση με το αστικό
κέντρο της Χαλκίδας, (ii) ενίσχυσης της λειτουργικότητας και της
διασύνδεσης των τομέων της οικονομίας, (iii) προστασίας και ανάδειξης
στοιχείων του φυσικού, αγροτικού, παράκτιου και οικιστικού
περιβάλλοντος.
Η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας η οποία προσεγγίζεται μέσω
παρεμβάσεων που αφορούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και
στον εκσυγχρονισμό, επέκταση και συνεργασία υφιστάμενων επιχειρήσεων
(κυρίως μικρού μεγέθους) για την αξιοποίηση του συγκριτικού
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πλεονεκτήματος που προκύπτει από την ύπαρξη των ιδιαίτερων
«στοιχείων» του οικονομικού, κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος. Τα «στοιχεία» αυτά καθώς αποτελούν τους «πόρους» του
τοπικού πλεονεκτήματος πρέπει να ενσωματωθούν ως βασικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τοπικής οικονομίας προκειμένου οι
κάτοικοι της περιοχής να καρπωθούν την υπεραξία που προκύπτει από την
αξιοποίησή τους. Ο πλέον κατάλληλος μηχανισμός για την ενσωμάτωση
αυτή είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα (με
όποια μορφή και αν έχει κοινωνική, ιδιωτική, δημοτική) έχει τη δυνατότητα
να δημιουργήσει απασχόληση, εισόδημα και εν τέλει αξία για την τοπική
οικονομία, γι’ αυτό και ενθαρρύνεται μέσω του τοπικού προγράμματος η δε
τόνωση της είναι απολύτως αναγκαία για να θωρακίσει την περιοχή από τις
ισχυρές πιέσεις που δέχεται από το δίπολο Αθήνας- Χαλκίδας.

Οι ανωτέρω κεντρικοί στόχοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε πέντε ειδικούς στόχους
μέσω των οποίων επιδιώκεται η ισχυροποίηση συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων και
άμβλυνση ορισμένων αδυναμιών της περιοχής Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι αυτοί
είναι:

ΕΣ1: Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
Η παρουσία στην περιοχή παρέμβασης σημαντικών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών
κ.λπ.) έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας σημαντικής βάσης υποδομών και
υπηρεσιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών της περιοχής, μεγάλο μέρος των οποίων
συγκεντρώνεται στα παραθαλάσσια τμήματα της περιοχής παρέμβασης
Στα τμήματα αυτά κρίνεται ως αναγκαία η ενίσχυση της ποιότητας του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος α) με παρεμβάσεις σε υποδομές φιλοξενίας
και διανυκτέρευσης που θα οδηγήσουν στην κατάταξη τους σε υψηλής ποιοτικής
στάθμης καταλύματα β) με παρεμβάσεις σε χώρους εστίασης και αναψυχής που θα
δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν τοπικές γεύσεις και
συνταγές βασισμένες σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και γ) με παρεμβάσεις που
θα αναδεικνύουν ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής.

ΕΣ2: Θεματική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος
Ο ειδικός αυτός στόχος συνδέεται κατά κύριο λόγο με την ενίσχυση της ταυτότητας
της περιοχής και κατά δεύτερο λόγο με την τόνωση της επιχειρηματικότητας.
Εξυπηρετεί την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ικανοποιητικού υποβάθρου για την
προσέλκυση επισκεπτών που επιδιώκουν να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες
μέσα από τη συμμετοχή τους σε εναλλακτικές δραστηριότητες. Οι εναλλακτικές
αυτές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρατήρηση στοιχείων του φυσικού
πλούτου της περιοχής, την περιήγηση, την ορειβασία, την αναρρίχηση, την
κατάδυση, τη διάβαση δασών και λοιπών περιοχών της υπαίθρου, τη γνωριμία και
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συμμετοχή σε αγροτικές αλιευτικές, οικοτεχνικές δραστηριότητες και πρακτικές
κ.λπ.. Οι δραστηριότητες αυτές αναδεικνύουν και προβάλλουν με μοναδικό τρόπο
το συγκριτικό πλεονέκτημα του πλούτου των φυσικών πόρων και της
ποικιλομορφίας των φυσικών (δασικών, αγροτικών, θαλάσσιων και παράκτιων)
τοπίων που χαρακτηρίζει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Προς την
κατεύθυνση αυτή προβλέπεται να υλοποιηθούν αφενός παρεμβάσεις ανάδειξης,
αποκατάστασης η και αναβάθμισης τοπίων, κτισμάτων και άλλων στοιχείων της
περιοχής τα οποία ενισχύουν το απόθεμα των παραγόντων έλξης επισκεπτών
αφετέρου ενέργειες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο συγκεκριμένο πεδίο.

ΕΣ3: Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε μεμονωμένα είτε
συλλογικά) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής
Στην περιοχή παρέμβασης αναπτύσσεται σημαντική δραστηριότητα η οποία αφορά
στη συγκέντρωση, μεταποίηση και προσθήκη αξίας στα προϊόντα αγροτικής και
αλιευτικής παραγωγής. Στη δραστηριότητα αυτή η συμμετοχή των παραγωγών είναι
περιορισμένη γεγονός που οφείλεται αφενός στο μικρό μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν (και επομένως του μικρού όγκου παραγωγής ενός
εκάστου), αφετέρου στο χαμηλό βαθμό συσπείρωσης των γεωργών σε συλλογικά
επιχειρηματικά σχήματα. Λαμβανομένων υπόψη των προοπτικών που διαμορφώνει
το νέο θεσμικό πλαίσιο αφενός για την οικοτεχνία, αφετέρου για τους
συνεταιρισμούς και τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών θεωρείται ως ιδιαίτερα
κρίσιμη η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω της
καθετοποίησης της παραγωγής (της δικής τους ή και άλλων εκμεταλλεύσεων) τους
είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά. Η ενίσχυση της συμμετοχής τους και σε άλλα
στάδια της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα είναι αναγκαία καθώς ένα
ολοένα και αυξανόμενο μέρος της αξίας των προϊόντων που διατίθενται στην
κατανάλωση δημιουργείται εκτός των ορίων της εκμετάλλευσης γεγονός που οδηγεί
στην εγκατάλειψη οριακά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων

ΕΣ4: Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα ή με σημαντικές
προοπτικές για την οικονομία τμημάτων της περιοχής
Στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζονται κλάδοι και προϊόντα (και στον πρωτογενή
και στον δευτερογενή τομέα) που παρουσιάζουν μια αυξημένη βαρύτητα στη
λειτουργία της οικονομίας σε επίπεδο μικρο-περιοχών καθώς και κλάδοι ή προϊόντα
με σημαίνουσα βαρύτητα ή με σημαντικές προοπτικές για τη λειτουργία της τοπικής
οικονομίας στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Οι κλάδοι ή τα προϊόντα αυτά
είναι:


Ο κλάδος της παραγωγής ξηρών σύκων. Στην περιοχή παρέμβασης και πιο
συγκεκριμένα στο Δήμο Ιστιαίας- Αιδηψού συγκεντρώνεται το σύνολο της
παραγωγής του ΠΟΠ Ξηρού Σύκου Ταξιάρχη. Η στήριξη πρωτοβουλιών που
συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη της συγκεκριμένης
δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία της μικρο-
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περιοχής καθώς συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικού εισοδήματος για
τους παραγωγούς αλλά και στην αναγνωρισιμότητα της περιοχής
παρέμβασης και της Εύβοιας γενικότερα.
Ο κλάδος της παραγωγής κηπευτικών. Στην περιοχή παρέμβασης ένα
μεγάλο τμήμα της παραγωγής κηπευτικών συγκεντρώνεται στα όρια του
Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Μεταξύ των παραγόμενων κηπευτικών
περιλαμβάνονται μπρόκολα, κουνουπίδια, λάχανα και καρότα, με ιδιαίτερη
φήμη στην αγορά της Αθήνας. Σύμφωνα με πρόσφατα ανακοινωθέντα
στοιχεία από την περιοχή διακινούνται προς την αγορά της Αθήνας κατά
μέσο όρο περίπου 800 τόνοι σε ημερήσια βάση με το 60% αυτών να
διοχετεύεται στο χονδρεμπόριο και στα supermarkets και το 40% στις λαϊκές
αγορές (Αθήνας και Χαλκίδας). Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν αφενός τη
σημαντική βαρύτητα του κλάδου των κηπευτικών (παραγωγή, συσκευασία,
επεξεργασία κ.λπ.) στη λειτουργία της οικονομίας της συγκεκριμένης μικροπεριοχής αλλά και τα περιθώρια βελτίωσης της μέσω ενίσχυσης της
οργάνωσης του κλάδου με καθετοποιημένα σχήματα παραγωγής και
επεξεργασίας.
Ο κλάδος της παραγωγής ελαιοκομικών προϊόντων. Η παραγωγή
ελαιοκομικών προϊόντων παρουσιάζει σημαντική συγκέντρωση εκτάσεων σε
όλους τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης (με την έκταση των ελαιώνων
να συμμετέχει από 45% -75% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης στους
Δήμους) αλλά και με εντοπισμένες συγκεντρώσεις ελαιοδέντρων και
καθετοποιημένη παραγωγή στην περιοχή των Ροβιών (μικρο-περιοχή του
Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας). Ο κλάδος αναγνωρίζεται ως
ιδιαίτερης σημασίας για τη συνοχή της οικονομίας της περιοχής παρέμβασης
όχι μόνο για το γεγονός ότι καλύπτει μεγάλο τμήμα της καλλιεργούμενης
έκτασης της περιοχής, αλλά κυρίως γιατί συνεισφέρει είτε το κύριο είτε το
συμπληρωματικό εισόδημα σε μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής
παρέμβασης. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η στήριξη του κυρίως προς
την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των ελαιοτριβείων, της συσκευασίας/
τυποποίησης των ελαιοκομικών προϊόντων και της καλύτερης τοποθέτησης
/σύνδεσης της τοπικής παραγωγής με τον κλάδο της εστίασης που
αναπτύσσεται εντός της περιοχής παρέμβασης αλλά και στη γειτνιάζουσα
πόλη της Χαλκίδας.
Ο κλάδος της παραγωγής ζωικών προϊόντων. Ένα σημαντικό τμήμα της
συνολικής παραγωγής χοιρινού κρέατος και πουλερικών (κρέας και αυγά)
της περιοχής παρέμβασης συγκεντρώνεται στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων.
Η περιοχή αυτή Χαλκίδας –Αρτάκης αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά
κέντρα παραγωγής χοιρινού κρέατος και πουλερικών με σημαντικές
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης για κάλυψη των αναγκών κρέατος,
κρεατο-σκευασμάτων και αυγών της αγοράς των Αθηνών. Επιπλέον, στο
σύνολο της περιοχής παρέμβασης ιδιαίτερη σημασία έχει ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας με πολύπλευρη συνεισφορά καθώς αξιοποιεί
υποβαθμισμένες εκτάσεις, παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και
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διατροφικής αξίας (κρέας, γάλα, γιαούρτη, τυρί κ.λπ.) και συμμετέχει στη
διαμόρφωση του κύριου εισοδήματος σημαντικού αριθμού παραγωγών. Τα
παραπάνω καταδεικνύουν την κρισιμότητα της συμμετοχής του κλάδου στην
αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.


Άλλοι κλάδοι με σημαντικές προοπτικές (αναδυόμενοι). Ως τέτοιοι
αναδυόμενοι κλάδοι σύμφωνα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι οι κλάδοι της ποτοποιίας (οινοποιία &
αποσταγματοποιία), η παρασκευή προϊόντων από μέλι, η παραγωγή
προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.



Ο κλάδος της δασοκομίας και δασικών προϊόντων. Ο συγκεκριμένος κλάδος
έχει πολλαπλή (άμεση και έμμεση) συνεισφορά στην τοπική οικονομία.
Εκτός από την άμεση οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται για την
αξιοποίηση δασικών προϊόντων αποτελεί και το υπόβαθρο για την
προσέλκυση πλήθους επισκεπτών και την ανάπτυξη μιας σειράς
εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων (περιήγηση, πεζοπορία,
ορειβασία κ.λπ.) και ως εκ τούτου κρίνεται ως απολύτως αναγκαία η
προστασία και περαιτέρω ανάδειξη του δασικού πλούτου της περιοχής.



Ο κλάδος της μεταποίησης (δευτερογενής τομέας) εκτός της μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων. Οι δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα
παρουσιάζουν μια υψηλή χωρική συγκέντρωση στην ευρύτερη περιοχή της
Χαλκίδας που εντάσσεται στα όρια της περιοχής παρέμβασης (ΔΕ
Ληλαντίων, Ανθηδώνος, Βαθέος, Αυλίδος, Νέας Αρτάκης, Μεσσαπίων). Στην
περιοχή αυτή συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός βιοτεχνικών μονάδων
στα αντικείμενα της υφαντουργίας, της επεξεργασίας ξύλου και προϊόντων
ξύλου, της κατασκευής μηχανημάτων, επίπλων, ειδών ένδυσης, της
επεξεργασίας χάρτου, της παραγωγής/επεξεργασίας μεταλλικών και μη
μεταλλικών ορυκτών προϊόντων και ειδών, της παραγωγής/επεξεργασίας
πλαστικών κ.λπ. αξιοποιώντας τη δυναμική που προσδιορίζει η βιομηχανική
συγκέντρωση στην «άτυπη» ΒΙ.ΠΕ Σχηματαρίου. Η ουσιαστική στήριξη του
κλάδου αυτού στη συγκεκριμένη περιοχή κρίνεται αναγκαία για την
διατήρηση της συνοχής της οικονομίας της συγκεκριμένης μικρο-περιοχής
αλλά και για τη διατήρηση της απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού.
Ο κλάδος της αλιείας/υδατοκαλλιεργειών ο οποίος παρουσιάζει μια
σημαντική συγκέντρωση σε όρους αριθμού αλιευτικών σκαφών και
μονάδων πάχυνσης ιχθυοκαλλιεργειών στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
Συγκεκριμένος κλάδος εκτός της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
τροφοδοτεί ενεργά την τοπική αγορά με υψηλής ποιότητας αλιεύματα και
έχει συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση μια θετικής φήμης για την
υψηλή ποιότητα της τοπικής παραγωγής.
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ΕΣ5: Εξισορρόπηση των τάσεων μεταβολής του πληθυσμού (μόνιμου και
οικονομικά ενεργού) στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης
Στην περιοχή παρέμβασης παρατηρείται μια αύξηση του πληθυσμού τόσο σε
επίπεδο μόνιμου πληθυσμού όσο και σε επίπεδο οικονομικά ενεργού πληθυσμού η
οποία ωστόσο παρουσιάζει μια σημαντική εσωτερική διαφοροποίηση εξεταζόμενη
σε επίπεδο υπο-περιοχών. Πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων,
Μαντουδίου-Λίμνης -Αγίας Άννας και Ιστιαίας –Αιδηψού διαπιστώνεται
συρρίκνωση του μόνιμου και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού η οποία βαίνει
αυξανόμενη ανάλογα με την απόσταση από την περιοχή της Χαλκίδας. Από την
άλλη στο Δήμο Ερέτριας καθώς και στις ΔΕ του Δήμου Χαλκίδας που εντάσσονται
στην περιοχή παρέμβασης (δηλαδή περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά ή
γειτνιάζουν με το πολεοδομικό συγκρότημα της Χαλκίδας καταγράφεται αύξηση του
μόνιμου και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η ίδια διαφοροποίηση μεταξύ
των δύο αυτών υπο-περιοχών διαπιστώνεται και στα επιμέρους χαρακτηριστικά του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα στη μεν πρώτη περιοχή το
ποσοστό των μη εργαζομένων επί του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
είναι πολύ μεγαλύτερο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο ποσοστό της δεύτερης υποπεριοχής. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν μια τάση μετανάστευσης είτε προς
διαφορετικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης είτε εκτός αυτής που μπορεί να
οδηγήσει σε διεύρυνση του βαθμού της εσωτερικής ανισορροπίας της περιοχής. Η
τάση αυτή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης αφενός προς την
κατεύθυνση του περιορισμού της περαιτέρω πληθυσμιακής αποψίλωσης της
πρώτης υπο-περιοχής αφετέρου προς την κατεύθυνση της αποφυγής εμφάνισης
τάσεων μετανάστευσης από τη δεύτερη υπο-περιοχή σε περιοχές εκτός της
περιοχής παρέμβασης. Για την αντιμετώπιση της τάσης αυτής προβλέπονται αφενός
παρεμβάσεις τόνωσης της επιχειρηματικότητας αφετέρου παρεμβάσεις που
προάγουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής

3.2. Θεματικές κατευθύνσεις
Η εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής εξυπηρετείται από μια βασική κατεύθυνση η
οποία πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από τέσσερις δευτερεύουσες θεματικές
κατευθύνσεις ως ακολούθως

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Η ελκυστικότητα της περιοχής και κατ’ επέκταση το προσφερόμενο τουριστικό
προϊόν κατέχει κομβική θέση στην εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής. Έχοντας
υπόψη ότι το τουριστικό προϊόν είναι ένα σύνθετο προϊόν που περικλείει αγαθά,
άυλες υπηρεσίες και φυσικά στοιχεία, η διαδικασία ενίσχυσής του πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτική και προσανατολισμένη στα ιδιαίτερα «στοιχεία» της περιοχής
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τα οποία μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν. Στα ιδιαίτερα αυτά
στοιχεία περιλαμβάνονται η ποικιλομορφία και η έντονη παραλλακτικότητα του
φυσικού περιβάλλοντος, η παρουσία ιαματικών πηγών, η ποικιλότητα ιστορικών και
θρησκευτικών σημείων, ο πλούτος των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, το
εύρος και η ποικιλία της τοπικής παραγωγής, το σπάνιο χαρακτηριστικό της οδικής
προσβασιμότητας σε μια νησιωτική περιοχή, η εγγύτητα με το Μητροπολιτικό
κέντρο της Αθήνας και το αστικό κέντρο της Χαλκίδας, και η επιχειρηματικότητα που
αναπτύσσεται γύρω από αυτά. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είτε μεμονωμένα είτε
συνδυαστικά συνθέτουν ένα σημαντικό υπόβαθρο προσέλκυσης επισκεπτών με
ποικίλα ενδιαφέροντα το οποίο με στοχευμένες δημόσιες και ιδιωτικές
παρεμβάσεις μπορεί να ενισχυθεί, να διευρυνθεί και να αναδειχθεί πληρέστερα.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού
τομέα
Η αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα ξεκινάει από το χωράφι και καταλήγει
στο τραπέζι του τελικού καταναλωτή. Τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
περιοχής παρέμβασης, η αξία της αλυσίδας αυτής θεωρείται ξεχωριστή καθώς την
διαπερνά το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής, με τη στροφή προς αυτήν να
συνιστά μια διεθνή τάση λόγω της υψηλής διατροφικής της αξίας. Ειδικά στην
περιοχή παρέμβασης η αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα χαρακτηρίζεται
από:









την ποικιλομορφία της αγροτικής παραγωγής η οποία εν μέρει οφείλεται
στην παραλλακτικότητα των εδαφο-κλιματικών παραγόντων μεταξύ
τμημάτων της περιοχής
τη διάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής γύρω από ένα μεγάλο πλήθος
μικρών και πολύ-προϊοντικών εκμεταλλεύσεων που παράγουν ή
συμπληρώνουν το κύριο εισόδημα για ένα σημαντικό τμήμα του τοπικού
πληθυσμού
τη συγκέντρωση μεγάλου μέρους της παραγωγικής και μεταποιητικής
δραστηριότητας ορισμένων κλάδων σε συγκεκριμένες περιοχές. Ενδεικτικά
αναφέρεται η μεγάλη συγκέντρωση της παραγωγικής και μεταποιητικής
δυναμικότητας χοίρειου κρέατος και πουλερικών στην περιοχή της Αρτάκης
την περιορισμένη παρουσία συλλογικών σχημάτων στην παραγωγήμεταποίηση
την ελλιπή διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με την τοπική κατανάλωση

Η σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα οφείλεται
κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, που οφείλεται
στα μικρά μεγέθη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και στη χαμηλή, εν γένει,
προστιθέμενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, συσκευασία, τυποποίηση. Η
ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας του αγροδιατροφικού τομέα προβλέπεται να
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ενισχυθεί με παρεμβάσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων σε συγκεκριμένους κλάδους

εγκαταστάσεων

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Η διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, με εμφανή τα σημάδια του περιορισμού του
άλλοτε ιδιαίτερα ανεπτυγμένου δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Ωστόσο σε
τμήματα της περιοχής απαντώνται πυρήνες μεταποιητικής δραστηριότητας (εκτός
αγροδιατροφικού τομέα) που έχουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
Επιπρόσθετα η μικρή χρονο-απόσταση από το αστικό κέντρο της Χαλκίδας, το
μέγεθος του τοπικού πληθυσμού (μόνιμου και μη περιλαμβανομένων των
επισκεπτών) δημιουργούν περιθώρια για τη διεύρυνση και ενίσχυση της
οικονομικής δραστηριότητας κυρίως στους τομείς των παροχής υπηρεσιών και του
εμπορίου που θα συμβάλλει μεταξύ άλλων και στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού
Το επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού είναι ένα πολυσύνθετο και πολύ-παραγοντικό ζήτημα. Εξεταζόμενο σε
επίπεδο πληθυσμού (και όχι ατομικό) μπορεί να θεωρηθεί ότι εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από τις υποδομές που υπάρχουν και, τις βασικές υπηρεσίες που
εξυπηρετούν τις ανάγκες του πληθυσμού. Με την παρούσα θεματική κατεύθυνση
εξυπηρετείται ο περιορισμός των ενδογενών απειλών και ειδικότερα ο μετριασμός
των παραγόντων εκείνων που καθιστούν δυσχερή την ικανοποίηση βασικών
κοινωνικών αναγκών και απαιτήσεων του τοπικού πληθυσμού. Με τον μετριασμό
τέτοιων παραγόντων που προβλέπεται να εξασφαλιστεί α) μέσω παρεμβάσεων σε
υποδομές μικρής κλίμακας, β) με τη λειτουργία δομών που θα βελτιώσουν την
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (π.χ. αγροτικά ιατρεία) προσχολικής φροντίδας και
εκπαίδευσης (π.χ. παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες κ.λπ.) και γ) με την ενίσχυση
ενεργειών ανάδειξης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
δημιουργούνται προϋποθέσεις για τον περιορισμό φαινομένων μετανάστευσης του
πληθυσμού από την περιοχή.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.
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Η παρούσα θεματική κατεύθυνση συμβάλλει στη βελτίωση της εξωστρέφειας της
περιοχής και στην άντληση καλών πρακτικών από άλλες περιοχές σε πεδία που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξή της. Τέτοια πεδία νοούνται
τα πεδία της ανάδειξης-αξιοποίησης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλούτου
της περιοχής. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες αναμένεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση
της εικόνας της περιοχής, η ενίσχυση της τοπικής γνώσης, η ένταξη της περιοχής σε
ευρύτερα δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων σε συγκεκριμένα θέματα κ.α.

3.3. Συσχέτιση της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος
με την ευρύτερη στρατηγική που υιοθετείται για την περιοχή
από φορείς εθνικού ή/και περιφερειακού επιπέδου
Το τοπικό πρόγραμμα είναι σε απόλυτη συμφωνία με το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (2014-2020), το όραμα του οποίου, εστιάζεται στην «Ολοκληρωμένη
ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου». Η εθνική
στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους και συμπληρωματικούς
στόχους, που προσβλέπουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας
ύφεσης, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των
γενικότερων δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει η χώρα για την δημοσιονομική
εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, ως ακολούθως:




ΣΤ1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος
ΣΤ2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των
αγροτικών περιοχών
ΣΤ3: Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών

Το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους δύο πρώτους στόχους
του ΠΑΑ και εντάσσεται πλήρως στον τρίτο στόχο που αποτελεί και το Μέτρο 19 του
ΠΑΑ για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD),
βασισμένη στην προσέγγιση LEADER. Το τοπικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωμένο και
πολυτομεακό χαρακτήρα προωθώντας την τοπική επιχειρηματικότητα, την αύξηση
της προστιθέμενης αξίας των τοπικών αγροτικών της προϊόντων, όσο και την
ανάδειξη και προστασία της ταυτότητας της περιοχής, προωθώντας συνεργασίες
των διαφόρων τοπικών φορέων και κινητοποιώντας τον τοπικό πληθυσμό.
Επίσης το τοπικό πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αλιείας 2014-2020 ως βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των σχετικών
προτεραιοτήτων της ΕΕ και ειδικότερα για


την προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση
των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
(Προτεραιότητα 1)
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την προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση
των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας (Προτεραιότητα 2)



την Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής (Προτεραιότητα 4)

Επιπλέον, το τοπικό πρόγραμμα είναι σε συνάφεια με τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα με:


την 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων,



την 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε
διαδικασίες καινοτομίας,



την 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς,



την 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους
και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών.

Επίσης, το τοπικό πρόγραμμα είναι σε απόλυτη συμφωνία με τη Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και πιο
συγκεκριμένα:


Με τον Άξονα 1 για την ανάπτυξη του τομέα της Αγρο-διατροφής με τον
οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του
πρωτογενή τομέα και της σχετιζόμενης μεταποίησης στη βάση της
αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή.
Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, αναδυόμενες
μεταποιητικές δραστηριότητες για την περιοχή της Εύβοιας που σχετίζονται
με την πρωτογενή παραγωγή είναι οι: ποτοποιία και ιδιαίτερα η οινοποιία,
παραγωγή και τυποποίηση λαδιού, τυροκομία και παρασκευή
γαλακτοκομικών προϊόντων, παρασκευή προϊόντων από μέλι (π.χ. μέλι
Γλυκάνισου Ιστιαίας , μέλι καστανιάς Δίρφυς), παραγωγή προϊόντων από
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, συσκευασία, τυποποίηση, μεταποίηση
οπωροκηπευτικών περιοχής Ψαχνών , παραγωγή προϊόντων από αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά, σφαγή, επεξεργασία και μεταποίηση κρέατος
(περιοχή Νέας Αρτάκης).



με τον Άξονα 2 για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την
ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, όπου προωθείται η αξιοποίηση του
φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Περιφέρειας με νέα τουριστικά
προϊόντα εμπειρίας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον ιαματικό –
θρησκευτικό – αλιευτικό - οικοτουρισμό - φυσιολατρικό τουρισμό.
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Τέλος, το τοπικό πρόγραμμα είναι σε συμφωνία με το Περιφερειακό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ - 2015) Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο οι περιοχές της Ερέτριας και Λουτρών
Αιδηψού Χαρακτηρίζονται ως Ειδικοί Πόλοι Τουρισμού καθώς και η ευρύτερη
Περιοχή της Χαλκίδας (Δήμοι Χαλκιδέων-Διρφύων-Μεσσαπίων και Ερέτριας) ως
πόλο με ειδικό ελκτικό ρόλο κατοίκησης και δραστηριοτήτων στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας και ειδικό ρόλο διασύνδεσης νησιωτικού χώρου της Εύβοιας
και της Σκύρου και δευτερεύουσας θαλάσσιας πύλης προς Αιγαίο.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση της
Περιοχής Παρέμβασης στην διαμόρφωση των δράσεων του Τοπικού
Προγράμματος όπως αυτές αποτυπώνονται στο επόμενο Κεφάλαιο, όπου είναι
εφικτό και αναφορικά με τα καθεστώτα ενισχύσεων , βασική αρχή της ΟΤΔ είναι
η χρήση του ΚΑΝ (ΕΚ) 1407/2013 ως μέσω άμβλυνσης και ανάσχεσης της
χρονίζουσας υπο-χρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κατά
συνέπεια της Περιοχής Παρέμβασης λόγω του πλασματικού ΑΕΠ όπως αυτό
αποτυπώνεται στις επίσημες μετρήσεις.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 38]
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4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1 Δράσεις Τοπικού Προγράμματος στο Πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ –
Τεχνικά Δελτία Δράσεων ΕΓΤΑΑ
4.1.1 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2
«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/ LEADER)»
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.2

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 17 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 και Καν (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

H δράση αφορά επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΕΣ 3 «Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά) στην προστιθέμενη
αξία της τοπικής παραγωγής» και ΕΣ 4 «Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα στη δομή
και λειτουργία της οικονομίας τμημάτων της περιοχής παρέμβασης»
Ειδικότερα αφορά στην ενίσχυση μονάδων παραγωγής προϊόντων στους ακόλουθους τομείς: επεξεργασία
καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη,
βασιλικός πολτός, και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων,
μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή προϊόντα αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες
παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και
συμπυκνωμάτων αυτής, μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως μονάδες
επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού), μονάδες αξιοποίησης των παραπροϊόντων και
υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής.
Επισημαίνεται ότι οι εν δυνάμει δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους θα πρέπει να
υποβάλλουν σχετικό ΚΑΔ ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:
NACE10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85,10.86, 10.89, 11.01, 11.05,
11.07, 12.00, 13.10, 13.20, 20.42 και 20.53 και δε θα πρέπει να εμπίπτει στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ (βλ.
σχετικό παράρτημαΣτο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις μέχρι ύψους δημόσιας
ενίσχυσης 200.000€ για ίδρυση, εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας όπως και επενδύσεις
συγχώνευσης μονάδων στους ανωτέρω κλάδους
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 39]
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Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση,
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν εκτός του
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης).
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο 40%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕE 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

375.000

5,56%

4,32%

Δημόσια Δαπάνη

150.000,00

3,51%

2,44 %

225.000

9,11%

9,11%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής καθώς και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4

5

Κριτήρια

Ανάλυση

Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα
αγροτών
Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό
με τη φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου

Ναι
Όχι

Βαθμολογία
100
0

5%

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

10%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

30%

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%

0

Προστασία περιβάλλοντος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών

Βαρύτητα

5%

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο

100

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή αφορά σε
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-

75
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5%
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καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική
διαδικασία
Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων
είναι νέα ή προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής
για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα
της οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της

6

7

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σύσταση φορέα

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα.

50

100
60
30
100
5%

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

8

9

10

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
100%

10%

0
100

50

20%

0
50
5%
50
100
60
30

5%

0
100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Άξονας 1 και 4 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της ΠΣΤΕ.
 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας και 3d ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 41]
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Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και
να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.
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Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19, καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Καν (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής ΕΣ1: Ποιοτική αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος και ΕΣ2: Θεματική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος
Οι ομάδες επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση στην παρούσα δράση είναι:


επιχειρήσεις που λειτουργούν υποδομές φιλοξενίας και διανυκτέρευσης οι οποίες κατατάσσονται στις
κατηγορίες των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (ξενοδοχεία και camping), των μη κύριων
καταλυμάτων (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα
επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα) καθώς και των ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων,



επιχειρήσεις που λειτουργούν χώρους εστίασης και αναψυχής (π.χ. εστιατόρια, ταβέρνες,
αναψυκτήρια) και,



επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, χώροι
γευσιγνωσίας εκθετήρια τοπικών προϊόντων, γραφεία διοργάνωσης και διεξαγωγής ξεναγήσεων,
πεζοποριών, κ.λπ.

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις μέχρι ύψους δημόσιας ενίσχυσης 200.000 €
για :


εκσυγχρονισμός με δυνατότητα επέκτασης όλων των κατηγοριών καταλυμάτων υπό την προϋπόθεση
ότι μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το κατάλυμα εντάσσεται σε κάποια από τις λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 2896/2-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016)



εκσυγχρονισμός με δυνατότητα επέκτασης χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, ψησταριές,
αναψυκτήρια κ.λπ.),



εκσυγχρονισμός με δυνατότητα επέκτασης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, χώροι γευσιγνωσίας, εκθετήρια τοπικών προϊόντων, γραφεία
διοργάνωσης και διεξαγωγής ξεναγήσεων, πεζοποριών, κ.λπ.).

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την προσφορά εναλλακτικών
τουριστικών υπηρεσιών και σε επενδύσεις επέκτασης/εκσυγχρονισμού καταλυμάτων που μετά την
ολοκλήρωσή τους οδηγούν σε κατάταξη των καταλυμάτων σε κατηγορίες 4* ή 5* ή 4 κλειδιών.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο 65%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 43]
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ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕE 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

892.307,69

13,24%

10,28%

Δημόσια Δαπάνη

580.000,00

13,58%

9,43%

Ιδιωτική Συμμετοχή

312.307,69

12,64 %

12,64%

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Υφιστάμενες επιχειρήσεις). Πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις (σύμφωνα με την
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής), άλλα και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές, γεωργοί ή μέλη
γεωργικού νοικοκυριού.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4
5

6

7

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης

Ανάλυση
Ναι
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών

Βαθμολογία

Βαρύτητα

100
0

10%

100

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Προστασία περιβάλλοντος

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση

5%
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
νέοι ≤ 35 ετών

50

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες

100

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
γυναίκες
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο
ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο
του 5%
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο
προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία

5%
50

5%
30%
100
5%
0
100
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καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
8

9

10

11

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και
το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30
100%

100

60

10%

30

100

50

15%

0
50
5%
50
100
60
5%
30
0
100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών,
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Άξονας 2 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της ΠΣΤΕ.
 Θεματική προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 45]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

καινοτομίας.
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Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.4

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19, Καν (ΕΕ) 1305/2013 και Καν (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση αφορά τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής ΕΣ4: Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα ή με σημαντικές προοπτικές για
την οικονομία τμημάτων της περιοχής παρέμβασης και ΕΣ5: Εξισορρόπηση των τάσεων μεταβολής του
πληθυσμού (μόνιμου και οικονομικά ενεργού) στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης.
Τα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας στα οποία μπορεί να παρασχεθεί στήριξη είναι:
1. Μεταποιητικές δραστηριότητες εκτός της μεταποίησης τροφίμων (ενδεικτικά δραστηριότητες
επεξεργασίας ξύλου και προϊόντων ξύλου, επεξεργασίας και παραγωγής μετάλλων και μη
μεταλλικών προϊόντων (π.χ. κεραμοποιία), κατασκευής επίπλων, κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης,
παραγωγής ενδυμάτων, κατασκευή μηχανημάτων, επεξεργασία αποβλήτων κ.λπ.
2. Δραστηριότητες παρασκευής και εμπορίας επεξεργασμένων τροφίμων που καλύπτουν ανάγκες
εστίασης, χονδρικής και λιανικής πώλησης (ενδεικτικά παρασκευή αρτοσκευασμάτων, προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, έτοιμων γευμάτων κ.λπ.).
3. Δραστηριότητες εμπορίου σε τοπική κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία, καταστήματα εμπορίας τροφίμων,
καταστήματα εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ.)
Ειδικότερα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού με δυνατότητα επέκτασης επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πεδία μέχρι ύψους δημόσιας ενίσχυσης 200.000 €
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στους
Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης -Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο 65%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕE 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

246.153,85

3,65%

2,84%

Δημόσια Δαπάνη

160.000,00

3,75%

2,60%
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Ιδιωτική Συμμετοχή

86.153,85

3,49%

3,49%

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η στήριξη της παρούσας δράσης χορηγείται σε πολύ μικρές & μικρές καθώς και
υπο σύσταση επιχειρήσεις (σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) και άλλα φυσικά
πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Κριτήρια Επιλογής
α/α

1

Κριτήρια

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Ανάλυση
Επενδύσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων στους
Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας και Ιστιαίας –Αιδηψού
Λοιπές επενδύσεις

2

3

4

5

6

7

8

9

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί,
ΚοινΣΕΠ, κ.ά.).
Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό
με τη φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Προστασία περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της

Βαθμ
ολογία

Βαρύτητα

100

5%
0

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών

100
5%

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών

50

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους είναι γυναίκες

100

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες

5%
50

Ναι

100

Όχι

0

5%

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

30%

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και

100
5%
0
100
60

10%

30
100
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πρότασης

10

11

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

50

0
50
10%
50
100
60
30
0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

10%
100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Άξονας 2 και 4 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της ΠΣΤΕ.
 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας και 8iii - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 49]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.5

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19, Καν (ΕΕ) 1305/2013 και Καν (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δυναμική της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
αναγκών του τοπικού πληθυσμού που αναπτύσσεται στην περιοχή παρέμβασης περιορίζεται λόγω της
σημαντικής ανάπτυξης του αντίστοιχου τομέα στην πόλη της Χαλκίδας.
Η παρούσα δράση αφορά επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου της τοπικής
στρατηγικής ΕΣ 5 Εξισορρόπηση των τάσεων μεταβολής του πληθυσμού (μόνιμου και οικονομικά ενεργού)
στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης.
Η στήριξη παρέχεται για επενδύσεις στα εξής ενδεικτικά πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας:


Υπηρεσίες φροντίδας/πρόνοιας ειδικών κατηγοριών του τοπικού πληθυσμού (π.χ. βρεφονηπιακοίπαιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κ.λπ.)



Υπηρεσίες επισκευής-συντήρησης (αυτοκινήτων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ.)



Υπηρεσίες διασκέδασης/αναψυχής/αθλητισμού (π.χ. κινηματογράφοι, γυμναστήρια, χώροι-γήπεδα
άθλησης, καφενεία/καφετέριες, κ.α.)



Υπηρεσίες υγείας & προσωπικής φροντίδας (π.χ. οπτικοί, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές,
κουρεία/κομμωτήρια)



Υπηρεσίες εκπαίδευσης (π.χ. κέντρα ξένων γλωσσών)



Υπηρεσίες επιστημόνων (νομικοί, λογιστές, κτηνίατροι, διαιτολόγοι, γεωπόνοι, μηχανικοί,
επιστήμονες πληροφορικής κ.α.)



Λοιπές υπηρεσίες (π.χ. ταχυμεταφοράς, τροφοδοσίας καταστημάτων/εκδηλώσεων κ.λπ.)



Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή (π.χ. υπηρεσίες αποξήρανσης, απολύμανσης, αποφλοίωσης κ.λπ.)
και υπηρεσίες σπόρων πολλαπλασιασμού.

Η στήριξη για την υλοποίηση των ως άνω επενδύσεων μέχρι ύψους δημόσιας ενίσχυσης 200.000 € παρέχεται
για εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων με δυνατότητα επέκτασης καθώς και για μετεγκατάσταση με
επιχειρήσεων με παράλληλο εκσυγχρονισμό στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
Προτεραιότητα θα δοθεί στη μετεγκατάσταση με παράλληλο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που συνδέονται
με τον αγροτικό τομέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό
προτεραιότητας με τη μορφή Ναι/Όχι.
Επίσης, προτεραιότητα θα δοθεί στη στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο 65%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 50]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΕ 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

246.153,85

3,65%

2,84%

Δημόσια Δαπάνη

160.000,00

3,75%

2,60%

Ιδιωτική Συμμετοχή

86.153,85

3,49%

3,49%

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η στήριξη της παρούσας δράσης χορηγείται σε πολύ μικρές & μικρές καθώς και
υπό σύσταση επιχειρήσεις (σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) και άλλα φυσικά
πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4

5

6

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού

Ανάλυση
Ναι
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι
της οποίας είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

Βαθμολογία
100

Βαρύτητα
5%

0
100
5%
50

100
5%
50
100
50

5%

0

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα
5 έτη)

5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

30%

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 51]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
σχεδίου

7

8

9

10

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις
/ άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και
το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

100
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ΤΗΣ

100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού
κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.2 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.).
 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 52]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας και 8iii - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 53]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.6

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 17 και 19, Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση αφορά επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΕΣ3: Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά) στην προστιθέμενη
αξία της τοπικής παραγωγής και ΕΣ 2 «Θεματική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος», είτε μέσα από τη
μεταποίηση και διάθεση της παραγωγής τους στο καταναλωτικό κοινό, είτε μέσα από τη δημιουργία
ευκαιριών συμπληρωματικής απασχόλησης τους που συνδυάζεται με τη δημιουργία ευκαιριών γνωριμίας
των επισκεπτών με τοπικά προϊόντα, τοπικές διαδικασίες παραγωγής και τοπικές συνήθειες.
Πιο συγκεκριμένα η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στα πεδία της οικοτεχνίας (άρθρο
17, Καν. (ΕΕ) 1305/2013) και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (άρθρο 19, Καν. (ΕΕ) 1305/2013)όπως αυτά
ορίζονται σύμφωνα με το Ν.4912/2015 και ΚΥΑ 543/34450/24.3.17 αντίστοιχα. Η επενδυτική πράξη θα
πρέπει να αφορά μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19) του Καν(ΕΕ) 1305/2013 και όχι και στα δύο
άρθρα, με ποσοστό ενίσχυσης 40% ή 65% αντίστοιχα.
Ειδικότερα ενισχύεται επενδύσεις με δημόσια ενίσχυση ύψους μέχρι 200.000 € που αφορούν:


ίδρυση/επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό μονάδων οικοτεχνίας (ενδεικτικά δαπάνες για την
προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων για την παρασκευή και
διάθεση των οικοτεχνικών προϊόντων, την προβολή των προϊόντων, τη διεξαγωγή εκδηλώσεων
κ.λπ.) που θα επεξεργάζονται α’ ύλες που παράγονται στις εκμεταλλεύσεις των ίδιων των
παραγωγών.



σύσταση ή/και η επέκταση/εκσυγχρονισμό πολυλειτουργικών αγροκτημάτων υπό την προϋπόθεση
της απόκτησης σήματος πολυ-λειτουργικού αγροκτήματος καινοτομικού, γαστρονομικού ή
πολιτιστικού/πολιτισμικού προσανατολισμού.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΕ 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

180.000

2,67%

2,07%

Δημόσια Δαπάνη

90.000,00

2,11%

1,46%

90.0000

3,64%

3,64%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
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Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πολύ μικρές έως μικρές καθώς και υπό σύσταση επιχειρήσεις σε εφαρμογή του
Ν.4912/2015 για την Οικοτεχνία και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017 για τα πολυλειτουργικά
αγροκτήματα.
Για τη δράση της οικοτεχνίας: Επαγγελματίες αγρότες
Για τη δράση των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων:


Γεωργοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων



Συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ



Συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ με άλλα φυσικά ή/και
νομικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι οι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ μετέχουν με ποσοστό
τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη
Κριτήρια Επιλογής

α/α

1

2

3

4

5

6

Κριτήρια

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Προστασία περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ανάλυση
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο
τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο
τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες

Βαθμολογία
100

5%
50

100
5%
50

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο
του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Βαρύτητα

30%

100
5%
0

100
60

15%

30

100
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7

8

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με έξυπνη
εξειδίκευση
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(35%
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ναι
Όχι

50

0
100
60
15%
30
0
100
0

ΤΗΣ

5%
100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή

 Άξονας 1 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της ΠΣΤΕ.
 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας και 3d Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και
να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.
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Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /
βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος υποδράσης

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

Κωδικός
Υποδράσης

19.2.3.1

Νομική βάση*

Άρθρο 17 και παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

H δράση αφορά επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής ΕΣ 3 «Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά) στην
προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής» και ΕΣ 4 «Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη
βαρύτητα στη δομή και λειτουργία της οικονομίας τμημάτων της περιοχής παρέμβασης».
Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιονδήποτε κλάδο μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων των οποίων το αποτέλεσμα παραμένει γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά στους κλάδους αυτούς
περιλαμβάνονται:
1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων, πτηνοσφαγεία
παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, μονάδες αλλαντικών, μονάδες
δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
2. Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι)
3. Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)
4. Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι κ.λπ.)
5. Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
6. Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
8. Οίνος
9. Οπωροκηπευτικά
10. Όσπρια
11. Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
12. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς
μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και επενδύσεις συγχώνευσης μονάδων στους ανωτέρω κλάδους στο σύνολο
της περιοχής παρέμβασης.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο 40%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
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ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013 (Παράρτημα ΙΙ)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

1.200.000,00

17,80%

13,83%

Δημόσια Δαπάνη

480.000,00

11,24%

7,8%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

720.000,00

29,15 %

29,15%

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι:
 Επαγγελματίες αγρότες
 Συλλογικά σχήματα αγροτών (συνεταιρισμοί, αναγνωρισμένες ομάδες/οργανώσεις παραγωγών)
 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα. Λοιπές επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να
δραστηριοποιηθούν στους κλάδους που είναι επιλέξιμοι στα πλαίσια της δράσης.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4

5

6

Κριτήριo

Ανάλυση

Βαθμολογία

Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα
αγροτών
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων
για την έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους βάσει
προτύπων

Ναι

100

Όχι

0

Προστασία περιβάλλοντος

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

Βαρύτητα

10%

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

10%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

30%

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή αφορά σε
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων στην παραγωγική
διαδικασία
Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων
είναι νέα ή προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής
για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα
της οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της

100
60
30

5%

100
5%
0
100

75

5%

50
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7

8

9

10

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Όχι
100%

100
60

10%

30
100

50

15%

0
50
5%
50
100
60
30

5%

0
0
100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Άξονας 1 και 4 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της ΠΣΤΕ.
 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας και 3d Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 59]
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Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος υπο-δράσης

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.3.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 14 & 22 του Καν. 651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής που αφορά στην τόνωση της
επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης και συμβάλλει έμμεσα στην ενίσχυση της ταυτότητας της
περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα αφορά σε επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής
υποδομής της περιοχής.
Στη δράση δύνανται να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια (ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις κ.λπ.)
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού για την επίτευξη των ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.
Ειδικότερα ενισχύονται:


Επενδύσεις για την ίδρυση νέων υποδομών φιλοξενίας που εντάσσονται στις λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 2986/2-12-2016 (ΦΕΚ
3885/Β/2016)



Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό με δυνατότητα επέκτασης τουριστικών καταλυμάτων που
εντάσσονται στις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται
στην ΚΥΑ 2986/2-12-2016



Επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση ή στον εκσυγχρονισμό με δυνατότητα επέκτασης χώρων
εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, ψησταριές, αναψυκτήρια κ.λπ.).



Επενδύσεις ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού με δυνατότητα επέκτασης επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, χώροι γευσιγνωσίας,
εκθετήρια τοπικών προϊόντων, γραφεία διοργάνωσης και διεξαγωγής ξεναγήσεων, πεζοποριών,
κ.λπ.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις ίδρυσης/επέκτασης/εκσυγχρονισμού καταλυμάτων που μετά την
ολοκλήρωσή τους οδηγούν σε κατάταξη των καταλυμάτων σε κατηγορίες 4* ή 5* ή 4 κλειδιών. Στις
περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας ΝΑΙ/ΟΧΙ.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο:
 45% (άρθρο 14 του Καν.651/2014)
 65% ( άρθρο 22 του Καν.651/2014)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 60]
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Άρθρο 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων) για όλους τους δικαιούχους
Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 μόνο για μικρές επιχειρήσεις (που έχουν ξεκινήσει οικονομική δραστηριότητα
κατά την τελευταία πενταετία, δεν έχουν προχωρήσει σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω
συγχώνευσης)

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

1.200.000,00

17,80%

13,83%

Δημόσια Δαπάνη

600.000,00

14,05%

9,76%

Ιδιωτική Συμμετοχή

600.000,00

24,29%

24,29%

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Η στήριξη της παρούσας δράσης χορηγείται σε πολύ μικρές &μικρές επιχειρήσεις (σύμφωνα με την
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς
ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4

5

6

7

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Προστασία περιβάλλοντος

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

Ανάλυση
Ναι
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες

Βαθμ
ολογί
α
100
0

Βαρύ
-τητα
5%

100
5%
50

100
5%
50

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)

5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

30%

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή
ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο του
5%
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο
προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία

100
5%
0
100

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 61]

5%
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8

9

10

11

12

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σύσταση Φορέα

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
100%

100
60

10%

30

100

5%

0
100

50

15%

0
50
5%
50
100
60
5%
30
0
100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών,
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Άξονας 2 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της ΠΣΤΕ.
 Θεματική προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 62]
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αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 63]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος υπο-δράσης

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.3.4

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 14 και 22 του Καν.(ΕΕ) 651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής που αφορά στην τόνωση της
επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ενθαρρύνοντας την διαφοροποίηση της τοπικής
οικονομίας.
Στη δράση εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση,
μετεγκατάσταση, κ.λπ. επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στα εξής πεδία:
1. Μεταποιητικές δραστηριότητες εκτός της μεταποίησης τροφίμων (ενδεικτικά δραστηριότητες
επεξεργασίας ξύλου και προϊόντων ξύλου, επεξεργασίας και παραγωγής μετάλλων και μη
μεταλλικών προϊόντων (π.χ. κεραμοποιία), κατασκευής επίπλων, κατασκευής ειδών λαϊκής
τέχνης,, παραγωγής ενδυμάτων, κατασκευή μηχανημάτων, επεξεργασία αποβλήτων κ.λπ.
2. Δραστηριότητες παρασκευής και εμπορίας επεξεργασμένων τροφίμων που καλύπτουν ανάγκες
εστίασης και λιανικής πώλησης
(ενδεικτικά παρασκευή αρτοσκευασμάτων, προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, έτοιμων γευμάτων κ.λπ.)
3. Δραστηριότητες εμπορίου σε τοπική κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία, καταστήματα εμπορίας
τροφίμων, καταστήματα εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ.)
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα πεδία επιχειρηματικής
δραστηριότητας 1 και 2 όπως αναφέρονται προηγουμένως. Στις περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα
λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας ΝΑΙ/ΟΧΙ.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο:
 45% (άρθρο 14 του Καν.651/2014)
 65% ( άρθρο 22 του Καν.651/2014)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων) για όλους τους δικαιούχους
Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 μόνο για μικρές επιχειρήσεις (που έχουν ξεκινήσει οικονομική δραστηριότητα
κατά την τελευταία πενταετία, δεν έχουν προχωρήσει σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω
συγχώνευσης)

Συνολικός

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

280.000,00

4,15%

3,23%
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Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

140.000,00

3,28%

2,28%

Ιδιωτική Συμμετοχή

140.000,00

5,67%

5,67%

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η στήριξη της παρούσας δράσης χορηγείται σε πολύ μικρές & μικρές
επιχειρήσεις (σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) και άλλα φυσικά πρόσωπα σε
αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4

5

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων
για την έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Προστασία περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

6

Σύσταση Φορέα

7

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

8

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ανάλυση
Ναι
Όχι

Βαθμολογία
100
0

Βαρύτητα
5%

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)

5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

30%

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο
ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο
του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100
5%
0

100
60

15%

30

100

5%

0
100

5%

100

50

0
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9

10

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και
το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

50
5%
50
100
60
10%
30
0

ΤΗΣ

100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την
1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή

 Άξονας 2 και 4 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της ΠΣΤΕ.
 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με

τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας και 8iii - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων.
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Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος υπο-δράσης

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.3.5

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 14 και 22 του Καν.(ΕΕ) 651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δυναμική της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
αναγκών του τοπικού πληθυσμού που αναπτύσσεται στην περιοχή παρέμβασης περιορίζεται λόγω της
σημαντικής ανάπτυξης του αντίστοιχου τομέα στην πόλη της Χαλκίδας.
Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής που αφορά στην τόνωση της επιχειρηματικότητας
στην περιοχή παρέμβασης ενθαρρύνοντας την διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας.
Η στήριξη παρέχεται για επενδύσεις στα εξής ενδεικτικά πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας:


Υπηρεσίες φροντίδας/πρόνοιας ειδικών κατηγοριών του τοπικού πληθυσμού (π.χ. βρεφονηπιακοίπαιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κ.λπ.)



Υπηρεσίες επισκευής-συντήρησης (αυτοκινήτων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ.)



Υπηρεσίες διασκέδασης/αναψυχής/αθλητισμού (π.χ. κινηματογράφοι, γυμναστήρια, χώροι-γήπεδα
άθλησης, καφενεία/καφετέριες, κ.α.)



Υπηρεσίες υγείας & προσωπικής φροντίδας (π.χ. οπτικοί, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές,
κουρεία/κομμωτήρια)



Υπηρεσίες εκπαίδευσης (π.χ. κέντρα ξένων γλωσσών)



Υπηρεσίες επιστημόνων (νομικοί, λογιστές, κτηνίατροι, διαιτολόγοι, γεωπόνοι, μηχανικοί,
επιστήμονες πληροφορικής κ.α.)



Λοιπές υπηρεσίες (π.χ. ταχυμεταφοράς, τροφοδοσίας καταστημάτων/εκδηλώσεων κ.λπ.)



Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή (π.χ. υπρεσίες αποξήρανσης, απολύμανσης, αποφλοίωσης κ.λπ.)
και υπηρεσίες σπόρων πολλαπλασιασμού.

Η στήριξη για την υλοποίηση των ως άνω επενδύσεων παρέχεται για ίδρυση ή εκσυγχρονισμούς
επιχειρήσεων με δυνατότητα επέκτασης καθώς και για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων με παράλληλο
εκσυγχρονισμό.
Προτεραιότητα θα δοθεί στη μετεγκατάσταση με παράλληλο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που συνδέονται
με τον αγροτικό τομέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό
προτεραιότητας με τη μορφή Ναι/Όχι.
Επίσης, προτεραιότητα θα δοθεί στη στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο:
 45% (άρθρο 14 του Καν.651/2014)
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 65% ( άρθρο 22 του Καν.651/2014)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία

Άρθρο 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων) για όλους τους δικαιούχους
Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 μόνο για μικρές επιχειρήσεις (που έχουν ξεκινήσει οικονομική δραστηριότητα κατά
την τελευταία πενταετία, δεν έχουν προχωρήσει σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης).
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

340.000,00

4,15%

3,23%

Δημόσια Δαπάνη

170.000,00

3,28%

2,28%

Ιδιωτική Συμμετοχή

170.000,00

5,67%

5,67%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής

Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η στήριξη της παρούσας δράσης χορηγείται σε πολύ μικρές & μικρές
επιχειρήσεις (σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές
περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4

5

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης

Ανάλυση
Ναι

Βαθμολογία
100

Όχι
0
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
100
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
50
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι
100
της οποίας είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες
Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
50
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
100
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
50
πρότασης.
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
0
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
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Βαρύτητα
10%

5%

5%

5%

5%
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6

7

8

9

10

11

αποδεδειγμένη απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σύσταση Φορέα

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα
5 έτη)
Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις
/ άδειες.
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και
το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

30%

100
60

10%

30

100
5%
0
100

50

15%

0
50
5%
50
100
60
5%
30
0

ΤΗΣ

100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού
κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.2 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 69]
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 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας και 8iii - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.
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Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο-δράσης

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός
οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.4.1
Νομική βάση*

Άρθρο 20 σημείο β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σημείο 8.2.6 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Στην περιοχή παραμένει ζητούμενο η κατασκευή ή αναβάθμιση τοπικών υποδομών που συμβάλλουν σε
τοπικό επίπεδο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό η
παρούσα δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής και έμμεσα τον
ειδικό στόχο ΕΣ 5 «Εξισορρόπηση των τάσεων μεταβολής του πληθυσμού (μόνιμου και οικονομικά
ενεργού) στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης».
Ειδικότερα, υποστηρίζεται η δημιουργία, βελτίωση και επέκταση μικρής κλίμακας έργων τεχνικής
υποδομής όλων των τύπων συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Οι ως άνω υποδομές τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών
ανοιχτά, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να αφορούν:
1. Βελτίωση οδοποιίας εντός οικισμών
2. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με ενέργειες βελτίωσης του κελύφους, αναβάθμισης
συστημάτων και δικτύων θέρμανσης – ψύξης, εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων για την
παραγωγή ΖΝΧ, αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εγκατάστασης επί μέρους αυτοματισμών στα
συστήματα κλιματισμού, φωτισμού και κεντρικών συστημάτων ελέγχου (BMS), κ.λπ..
3. Δημιουργία υποδομών για την επέκταση ή/και βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων (π.χ. αντλιοστάσια, συστήματα εξοικονόμησης ύδατος,
συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευση όμβριων υδάτων),
Οι παραπάνω κατηγορίες παρεμβάσεων αναφέρονται με σειρά προτεραιότητας. Ειδικότερα οι
παρεμβάσεις βελτίωσης οδοποιίας έχουν τη μέγιστη προτεραιότητα (βαθμός: 100), και ακολουθούν οι
παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (βαθμός 50) και οι παρεμβάσεις για επέκταση ή/και
βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης (βαθμός: 0)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
100% για πράξεις που δεν αποφέρουν κέρδος (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων)
Άρθρο 56 ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

15.000,00

0,24%

0,18%
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Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

15.000,00

0,35%

0,24%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών κατά περίπτωση με αρμοδιότητα την εκτέλεση τέτοιων
έργων, Λοιποί Δημόσιοι Φορείς με αρμοδιότητα την εκτέλεση τέτοιων έργων.
Κριτήρια Επιλογής
α/α

1

2

3

4

5

Κριτήρια

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40%
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Ανάλυση

Βαθμολογία

Παρεμβάσεις τοπικής οδοποιίας

100

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
Παρεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης,
αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Ορεινή
Mειονεκτική
Λοιπές περιοχές

50

Βαρύτητα
35%

0
50
10%
50

100

50

15%

0
100
60

35%

30
50
20
0

5%
100

ΤΗΣ

40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των
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αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών
της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Ως προς τις παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, συνέργεια της δράσης υπάρχει με την
επενδυτική προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 4c στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.
Επίσης Υπάρχει συνέργεια με τεχνικά έργα υποδομών που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιηθεί στην περιοχή
από τους ΟΤΑ.
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Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο-δράσης

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για
τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί,
αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

Κωδικός Υποδράσης

19.2.4.2

Νομική βάση*

Άρθρο 20 σημείο δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας των κατοίκων της περιοχής ως συστατικό
στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης, ενώ συμπληρωματικά συμβάλλει στην εξυπηρέτηση
του ΕΣ 5 «Εξισορρόπηση των τάσεων μεταβολής του πληθυσμού (μόνιμου και οικονομικά ενεργού) στο
εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης»
Αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού μέσω της
δημιουργίας ή/και βελτίωσης των κατάλληλων προϋποθέσεων (π.χ. υποδομές, εξοπλισμός, κ.λπ.) που
εξυπηρετούν την παροχή βασικών υπηρεσιών και αγαθών προς τον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης.
Ως τέτοιες βασικές υπηρεσίες νοούνται η κοινωνική φροντίδα και μέριμνα, , η κάλυψη τακτικών
υγειονομικών αναγκών για χρόνια νοσήματα, οι οποίες είτε αφορούν το σύνολο του τοπικού πληθυσμού
είτε επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες κ.λπ.)
Οι μικρής κλίμακας παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν τα εξής:
•

δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ-λειτουργικών χώρων και τοπικών/κοινοτικών
καταστημάτων για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης υγειονομικών
αναγκών (π.χ. εξυπηρέτηση πολιτών, πρόσβαση σε ΤΠΕ, δημιουργική απασχόληση και φροντίδα
ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση δημοτικών/κοινωνικών ιατρείων-φαρμακείωνπαντοπωλείων, συμβουλευτική υποστήριξη σε γυναίκες – άνεργους, περιβαλλοντικές
δραστηριότητες, κέντρα νέων)

•

δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών αθλητισμού

Η δράση δεν καλύπτει τη δημιουργία βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών (βλ. σχολεία,
κέντρα υγείας), παρά μόνο συμπληρωματικές ενέργειες (π.χ. εκπαιδευτικός κήπος σε περιβάλλοντα χώρο
σχολείου, προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση/επέκταση παρεχομένων υπηρεσιών)
Οι ως άνω υποδομές τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών ανοιχτά, με διαφάνεια, χωρίς
διακρίσεις και χρηματική επιβάρυνση.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα τα οποία έχουν ως στόχο την κάλυψη υγειονομικών αναγκών ή/και
αναγκών κοινωνικής μέριμνας έναντι έργων που έχουν ως στόχο την κάλυψη αναγκών αναψυχής ή άλλων
αναγκών. Στις περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας με τη
μορφή Ναι/Όχι
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
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100% για πράξεις που δεν αποφέρουν κέρδος (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων)

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

570.000,00

9,14%

6,97%

570.000,00

13,35%

9,27%

0,00

0%

0%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δημόσιοι φορείς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα/Φορείς αυτών
Κριτήρια Επιλογής
α/α

Κριτήρια

1

Προτεραιότητες υπο-δράσης

2

Αναγκαιότητα της πράξης

3

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

4

5

6

7

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή
πιλοτικών καινοτόμων
εφαρμογών

Ανάλυση
Ναι
Όχι
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική
/ Δημοτική Ενότητα
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Ορεινή
Mειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Ναι
Όχι

Βαθμολογία
100
0
100
0

Βαρύτητα
15%

15%

50
10%
50
100

50

15%

0
100
60

30%

30
50
20
0
100
0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(40% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

10%

5%

100
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού
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κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών,
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια με έργα που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιηθεί στην περιοχή από τους ΟΤΑ, σχετικά
με αγροτικά ιατρεία και παιδικούς σταθμούς καθώς και με άλλα έργα βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό.
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Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο-δράσης

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές
μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.4.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 20 σημείο ε) Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής και έμμεσα τους
ειδικούς στόχους ΕΣ 1 «Ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος», ΕΣ 2 «Θεματική διεύρυνση
του τουριστικού προϊόντος» και ΕΣ 5 «Εξισορρόπηση των τάσεων μεταβολής του πληθυσμού (μόνιμου
και οικονομικά ενεργού) στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης».
Οι παρεμβάσεις που ενισχύονται συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας και της ελκυστικότητας των
οικισμών στους επισκέπτες αλλά και των συνθηκών διαβίωσης του μόνιμου πληθυσμού συνεισφέροντας
έμμεσα στην αύξηση της επισκεψιμότητάς τους.
Οι παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν αφορούν τη σήμανση/ανάδειξη περιοχών και αξιοθέατων
καθώς και τη δημιουργία/βελτίωση των συναφών εγκαταστάσεων και των προδιαγραφών λειτουργίας
τους, όπως:
•

Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. διαμόρφωση υπαίθριων χώρων,
δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, δημόσιος φωτισμός και
σήμανση). Στις βελτιώσεις αυτές έμφαση θα δοθεί σε έργα βελτίωσης του μικροκλίματος π.χ.
διαμόρφωση πλατειών με τοποθέτηση «ψυχρών» υλικών, τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων
ηλιοπροστασίας, κ.λπ.

•

Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ.
γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών)

•

Σήμανση (φυσική και ψηφιακή) τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού
ενδιαφέροντος

•

Δημιουργία ή/και βελτίωση ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της
υπαίθρου

•

Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια,
παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε επιμέρους τμήματα της περιοχής συμπεριλαμβανομένου του
συναφούς εξοπλισμού (π.χ. εξυπηρέτηση – ασφάλεια - προσβασιμότητα επισκεπτών, πυρόσβεση,
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών)

•

Δράσεις προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών (π.χ. δημιουργία
εφαρμογών και ιστοσελίδων e- τουρισμού, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού,
καταχωρήσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων
όπως τοπικής γαστρονομίας, εναλλακτικού αθλητισμού κ.λπ.)

Το σύνολο των ανωτέρω δημόσιων παρεμβάσεων δρουν συμπληρωματικά με αντίστοιχες ιδιωτικές
επενδύσεις (π.χ. αγροτουρισμός).
Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα τα οποία έχουν ως στόχο τη δημιουργία νέων υποδομών και υπηρεσιών
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έναντι έργων τα οποία έχουν ως στόχο τη βελτίωση/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών και
υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας με
τη μορφή Ναι/Όχι
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
100% για πράξεις που δεν αποφέρουν κέρδος (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

160.000,00

2,56%

1,96%

Δημόσια Δαπάνη

160.000,00

3,75%

2,60%

0,00

0%

0%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δημόσιοι φορείς ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών καθώς και Ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4

5

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης

Αναγκαιότητα της πράξης

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ανάλυση
Ναι
Όχι
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

Βαθμολογία
100

10%
0
100
10%
0
100

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤ 30

60

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Βαρύ
-τητα

20%
30

50
10%
50
100

50

0
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6

7

8
9

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σύσταση Φορέα
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή
πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ορεινή
Mειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Ναι
Όχι

100
60

20%

30
100
0
50
20
0
100
0

5%

5%
5%
100
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού
κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία,
κ.λπ.)
 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 19.2.4.5 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)Στήριξη για μελέτες,
υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των
τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών /
συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
Επιπλέον υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού (υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3.)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια με έργα που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιηθεί στην περιοχή από τους ΟΤΑ, που
στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους στους επισκέπτες

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 79]
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Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο-δράσης

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.4.4

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 20 σημείο ε) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σημείο 8.2.6 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014,
Άρθρο 53 & 54 Καν. 651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής εμπλουτίζοντας με τον
τρόπο αυτό το τουριστικό προϊόν της περιοχής με πολιτιστικά δρώμενα. Παράλληλα παρέχει ευκαιρίες για
την εξωτερίκευση της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης αλλά και για τη διεύρυνση της κινητικότητας
πολιτιστικών συλλόγων και δομών ενώ συνεισφέρει και στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε
δραστηριότητες που εκφράζουν, εκτός των άλλων, την θέληση για σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών και
σχέσεων.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να ενισχυθεί η διεξαγωγή διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα
οργανωθούν στην περιοχή παρέμβασης από ΟΤΑ της περιοχής, τοπικούς συλλόγους ή ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σε θέματα πολιτισμού και παραδόσεων
Ενδεικτικά τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορεί να αφορούν σε έθιμα και παραδόσεις της περιοχής, σε
αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων, σε αναβίωση πτυχών της αγροτικής παράδοσης (π.χ. θερισμός,
συγκομιδή), την προβολή των τοπικών προϊόντων ή νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων κ.λπ.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από φορείς που έχουν πραγματοποιήσει
εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας
Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά εκδήλωση που μπορεί να χρηματοδοτηθεί ανέρχεται σε 50.000 €
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 53 ΚΑΝ (ΕΚ) 651/2014.
100% για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

10.000,00

0,16%

0,12%

10.000,00
0,00

0,23%
0%

0,16%
0%

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δημόσιοι φορείς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών καθώς και Ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 80]
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Κριτήρια Επιλογής
α/α

1

2

3

4

5

Κριτήρια

Προτεραιότητα υπο-δράσης

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης
που συνδέεται με ιστορία και
τοπικά δρώμενα
Επαναληψιμότητα εκδήλωσης
στο πλαίσιο του παρόντος
σχεδίου χρηματοδότησης

Ανάλυση

Βαθμολογία

Εκδήλωση από φορέα που έχει διοργανώσει
αντίστοιχες εκδηλώσεις κατά την τελευταία
πενταετία
Εκδήλωση από άλλο φορέα
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Πολιτιστικό γεγονός
Ιστορικό γεγονός
Αθλητικό γεγονός
Διοργάνωση για 4 και άνω έτη
Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη
Διοργάνωση για 1 έτος

Βαρύτητα

100
20%
0
100
60
20%
30
0
100

50

20%

0
40
40
20
100
50
0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40%
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

20%

20%
100
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι,
γεφύρια κ.λπ.)
Επιπλέον υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού (υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Θεματική προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 : «6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση

και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».
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Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο-δράσης

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων
με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.4.5

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 20 σημείο ε) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σημείο 8.2.6 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014,
Άρθρο 53 & 54 Καν. 651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής και έμμεσα τους
ειδικούς στόχους ΕΣ 1 «Ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος», ΕΣ 2 «Θεματική διεύρυνση
του τουριστικού προϊόντος» και ΕΣ 5 «Εξισορρόπηση των τάσεων μεταβολής του πληθυσμού (μόνιμου και
οικονομικά ενεργού) στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης».
Ειδικότερα, η δράση συμβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω ανάδειξης
συγκεκριμένων στοιχείων του πολιτισμικού και φυσικού της περιβάλλοντος ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού. Αφορά τόσο στην υλική όσο και στην άυλη
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.
Αντικείμενο της δράσης είναι η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση σημαντικών στοιχείων που
συμμετέχουν στη διαμόρφωση της οικολογικής, κοινωνικής, αισθητικής και πολιτιστικής αξίας της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας όπως:


Έργα αποκατάστασης και διατήρησης φυσικής και αισθητικής αξίας περιοχών - τοπίων, (π.χ.
φυτοτεχνικές εργασίες, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη, μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την
προστασία του εδάφους, καθαρισμός – προστασία υδάτινων απορροών, αποκατάσταση
υποβαθμισμένων τοπίων και χώρων της υπαίθρου π.χ. χώρων απόρριψης απορριμμάτων,
αποκατάσταση παραδοσιακών τοπίων π.χ. ξερολιθιές – αλώνια – γούρνες κ.λπ.,



Παρεμβάσεις βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των περιοχών (π.χ. σήμανση
περιοχών, μονοπάτια, καταφύγια, έργα υποδομής για τη βελτίωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας,
κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, δημιουργία κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης σε
προστατευόμενες περιοχές σε συμφωνία με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και το πλαίσιο
διαχείρισης τους) και συναφής εξοπλισμός (π.χ. ασφάλεια επισκεπτών, πυρόσβεση)



Παρεμβάσεις βελτίωσης-αναβάθμισης των φυσικών πόρων της περιοχής (περιλαμβανομένης της
εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών που εξυπηρετούν την υλοποίηση των παρμεβάσεων αυτών)
όπως καταγραφή ειδών βιοποικιλότητας, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης τοπικών αγροτικών
οικοσυστημάτων υψηλής αξίας σε συμφωνία με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους κ.λπ..



Ενέργειες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού (εκπόνηση και
υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης - δημοσιότητας, ψηφιακές εφαρμογές,
δικτύωση φορέων)



Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη κτηρίων και άλλων αρχιτεκτονικών, ιστορικών,
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πολιτιστικών «στοιχείων»/υποδομών των αγροτικών οικισμών και περιοχών. Οι παρεμβάσεις
περιλαμβάνουν αναπλάσεις όψεων και αποκαταστάσεις ιστορικών, παραδοσιακών ή διατηρητέων
κτιρίων και άλλων κτισμάτων (π.χ. βρύσες, γεφύρια), συμπεριλαμβανομένων αυτών όπου υπήρχε
αγροτική παραγωγική δραστηριότητα αλλά σήμερα είναι μόνο επιδεικτικού σκοπού (π.χ.
ελαιοτριβεία, πατητήρια, μύλοι)


Παρεμβάσεις για τη δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα
του πολιτισμού όπως αρχαιολογικοί/ιστορικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες,
καλλιτεχνικά/πολιτιστικά/συνεδριακά κέντρα ή χώροι, θέατρα, ιδρύματα κινηματογραφικής
κληρονομιάς και άλλες παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές



Ενέργειες ανάδειξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική, αγροτική και λαογραφική
κληρονομιά και την τοπική αγροτική οικονομία (π.χ. μελέτες καταγραφής εθίμων και λοιπών
στοιχείων της λαϊκής παράδοσης, προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών και λοιπού εξοπλισμού για
τη λειτουργία πολιτιστικών φορέων, ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών, δημιουργία εκθετηρίων –
συλλογών, δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή,
διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των
μεταφράσεων,
συγγραφή
σεναρίου/ανάπτυξη/παραγωγή/
διανομή
και
προώθηση
οπτικοακουστικών έργων κ.λπ.)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται

Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 53 ΚΑΝ (ΕΚ) 651/2014.
100% για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

795.000,00

12,74%

9,72%

Δημόσια Δαπάνη

795.000,00

18,62%

12,93%

0,00

0%

0%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής

Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δημόσιοι φορείς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών καθώς και Ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Κριτήρια Επιλογής
α/α

1

2

Κριτήρια

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

Ανάλυση
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου

Βαθμολογία
100

Βαρύτητα

60
30%
30
0
50
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15%

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
επένδυσης

3

4

5

6

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Αναγκαιότητα της πράξης

Σύσταση Φορέα

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν
απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

50
100

50

25%

0
100
60

15%

30
100
10%
0
100

5%

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40%
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

100
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.4.1. Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού
κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.2. Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
 19.2.4.3. Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.4. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Επιπλέον υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού (υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3.)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Θεματική προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 : «6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση
και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».
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Τίτλος Δράσης

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

Κωδικός Δράσης

19.2.5

Τίτλος υπο-δράσης

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Κωδικός Υποδράσης

19.2.5.1

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 17, §1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση εξυπηρετεί έμμεσα τον ΕΣ 4 «Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα στη δομή και
λειτουργία της οικονομίας τμημάτων της περιοχής παρέμβασης» και αφορά στην υλοποίηση έργων
υποδομής για την επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
με στόχο τη βελτίωση της μεταφοράς των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων σε μονάδες μεταποίησης της
περιοχής.
Βασική προϋπόθεση ένταξης μίας πράξης είναι η απόδειξη εξυπηρέτησης τουλάχιστον μίας μεταποιητικής
μονάδας
Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει


Μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας



Χωματουργικές εργασίες (όπως διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειμάρρων)



Τεχνικά έργα (όπως γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)



Στρώση του οδοστρώματος για την εξασφάλιση της βατότητας περιλαμβανομένης και της
ασφαλτοτσιμεντόστρωσης
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 17 Καν (ΕΕ) 1305/2013
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

100.000,00

1,60%

1,22%

Δημόσια Δαπάνη

100.000,00

2,34%

1,63%

0,00

0%

0%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης τέτοιου τύπου
πράξης.
Κριτήρια Επιλογής
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α/α

Κριτήρια

Ανάλυση

1

Αριθμός μονάδων μεταποίησης που
εξυπηρετούνται από την υλοποίηση της
πράξης

2

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)

3

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

4

5

Εξυπηρετούνται περισσότερες από 3
μονάδες
Εξυπηρετούνται περισσότερες από 2 και έως
3 μονάδες
Εξυπηρετούνται τουλάχιστον 2 μονάδες
Ναι
Όχι
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και
το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Βαθμολογία
100
60
30
100
0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(40%

10%

5%

50
15%
50
100

50

30%

0

100
60

40%

30

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Βαρύτητα

100
ΤΗΣ

40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συμπληρωματικότητα της δράσης υπάρχει με σημαντικό αριθμό δράσεων που προβλέπονται από τα ΕΠ των
Δήμων της περιοχής παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου αγροτικού – οδικού δικτύου.
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Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Κωδικός Δράσης

19.2.6

Τίτλος υπο-δράσης

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.6.1

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 24 καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σημείο 8.2.7 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Σύμφωνα και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιοχή Παρέμβασης υπάρχει τεράστιο
απόθεμα δασικών οικοσυστημάτων ιδιαίτερα στις περιοχές των Δήμων Διρφύων-Μεσσαπίων και
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας τα οποία αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών και συνθέτουν
ένα σημαντικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη τουρισμού εμπειρίας στην περιοχή. Το απόθεμα αυτό
βρίσκεται υπό καθεστώς «μόνιμης» απειλής καταστροφικών πυρκαγιών. Στόχος της δράσης είναι
αφενός η διατήρηση του δασικού αποθέματος ως συντελεστή ανάπτυξης της τουριστικής
δραστηριότητας στην περιοχή μέσω της πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχουν καταστροφικές
συνέπειες στο περιβάλλον αλλά και της αποκατάστασης περιοχών από τις δασικές πυρκαγιές.
Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της τοπικής στρατηγικής που αναφέρεται στην ενίσχυση της
ταυτότητας της περιοχής μέσω παρεμβάσεων που συμβάλλουν είτε στην πρόληψη της καταστροφής των
πολύτιμων δασικών πόρων είτε στην αποκατάστασή τους.
Πιο συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει
Ενέργειες πρόληψης όπως


κατασκευή ή/και συντήρηση προστατευτικών υποδομών όπως: δασικά μονοπάτια και δασικές
οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας,



σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων και
έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον
ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης, αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία
ασυνέχειας της καύσιμης ύλης,



προληπτικούς δασοκομικούς χειρισμούς όπως: μικρά τεχνικά έργα για την βελτίωση και την
αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας,
καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση
λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών.



εγκατάσταση ή/και βελτίωση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών
συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών με την
χρήση υψηλής τεχνολογίας, επικοινωνιακού και άλλου εξοπλισμού.



ενίσχυση της ετοιμότητας και της λειτουργικότητας (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού) εθελοντικών
μηχανισμών (π.χ. εθελοντές πολιτικής προστασίας)

Ενέργειες αποκατάστασης όπως


Απομάκρυνση καμένων κορμών, έργα αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού
δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά
συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους.
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κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.



κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές
που έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου
ή και της εκμετάλλευσης.

Με το τοπικό πρόγραμμα θα δοθεί προτεραιότητα σε παρεμβάσεις βελτίωσης της ετοιμότητας των
μηχανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών, εθελοντικών και μη) για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών
και σε παρεμβάσεις πρόληψης/αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιών με τη δημιουργία συστημάτων
οργάνωσης και επικοινωνίας των τοπικών φορέων μεταξύ τους (π.χ. με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών).
Στις περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας με τη μορφή
Ναι/Όχι
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 34 ΚΑΝ (ΕΚ) 702/2014
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

50.000,00

0,80%

0,61%

Δημόσια Δαπάνη

50.000,00

1,17%

0,81%

0,00

0%

0%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δημόσιοι φορείς , ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, δασο-καλλιεργητές και άλλοι
φορείς ιδιωτικού δικαίου (π.χ. σύλλογοι εθελοντών δασοπυροσβεστών)
Κριτήρια Επιλογής
α/α

Κριτήρια

Ανάλυση
Ναι

1

Προτεραιότητες υπο-δράσης (απαιτείται
η συμπλήρωση στην αναλυτική
περιγραφή υπο-δράσης η εξειδίκευση
των προτεραιοτήτων καθώς και ο
τρόπος βαθμολόγησης)

Βαθμολογία
100

Όχι

0

2

3

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και
το μέγεθος του έργου

Βαρύτητα

20%

100
60
20%
30
0
50
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4

5

6

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σύσταση Φορέα

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

50

100

50

15%

0

100
60

25%

30

100

10%

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

100
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών,
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
 19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία
δασικών προϊόντων
Επίσης η δράση λειτουργεί συνεργιστικά-συμπληρωματικά ως προς τις δράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3.
διασφαλίζοντας ένα επαρκές απόθεμα φυσικών πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μίγμα του
τουριστικού προϊόντος της περιοχής
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Θεματική προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών.
Επίσης, υπάρχει συμπληρωματικότητα της παρούσας δράσης με τις ενέργειες πολιτικής προστασίας
όλων των ΟΤΑ της περιοχής αλλά και των άλλων αρμόδιων Οργάνων σε θέματα πρόληψης και
αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.
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Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Κωδικός Δράσης

19.2.6

Τίτλος υπο-δράσης

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση
και εμπορία δασικών προϊόντων

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.6.2

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 21 & 26 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

H δράση αφορά σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ4: Στήριξη κλάδων και προϊόντων
με αυξημένη βαρύτητα ή με σημαντικές προοπτικές για την οικονομία τμημάτων της περιοχής
παρέμβασης και ΕΣ6 Ενθάρρυνση υλοποίησης μικρών επενδυτικών σχεδίων
Μεταξύ των κλάδων που χρήζουν στήριξης στην περιοχή περιλαμβάνεται και ο κλάδος της δασοκομίας
–αξιοποίησης δασικών προϊόντων καθώς:
α) αφενός υφίστανται σημαντικές ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού
εξοπλισμού που απαιτούνται σε όλη την διαδικασία – απόλειψη των δασικών προϊόντων (συλλογή,
υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση, μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους, και
ευρύτερα στην ενίσχυση του δασοκομικού δυναμικού.
β) αφετέρου συμβάλλει στην προστασία και αειφόρο διαχείριση των δασών καθώς και στην προστασία
και διαχείριση των οικοσυστημάτων
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες
εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την
προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές περιλαμβάνονται:


κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας
δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης.



επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης,
σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της
παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.



κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.

Η επένδυση μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων
ή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραγωγή δεν υπερβαίνει την
ετήσια κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέρχεται στο 40%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
μέτρου
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Συνολικός
Προϋπολογισμός

50.000

0,74%

0,58%

Δημόσια Δαπάνη

20.000,00

0,47%

0,33%

30.000

1,21%

1,21%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα), Δήμοι
και ενώσεις τους καθώς και ΜΜΕ με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4

5

6

7

Κριτήρια
Προώθηση επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί,
ΚοινΣΕΠ, κ.ά.)
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σύσταση Φορέα

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

Ναι

Βαθμολογία
100

Όχι

0

Ανάλυση

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα
5 έτη)
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις
/ άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και
το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-

Βαρύτητα
15%

10%

100
60

20%

30

100
5%
0
100

50

15%

0
50
5%
50
100
60
30
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8

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με τη
σχετική Οδηγία )
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές

0
100
50
0

20%
100
35

ΤΗΣ

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
Επίσης, συμπληρωματικότητα
επιχειρηματικότητας

με

τις

υπόλοιπες

υπο-δράσεις

που

αφορούν

ανάπτυξη

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως
με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων και 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές,
εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.
 Άξονας προτεραιότητας 4 της RIS 3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα με την
προτεραιότητα 4.2: παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βιοκαύσιμα της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΣΤΕ 2014-2020.
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Τίτλος Δράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Κωδικός Δράσης

19.2.7

Τίτλος υπο-δράσης

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με
τον αγροτουρισμό

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.7.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 35 σημείο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της τοπικής στρατηγικής που αφορά στην τόνωση της τοπικής
επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριμένα η δράση αφορά τη στήριξη για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που
παράγουν και προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες, είτε ομοειδή είτε συμπληρωματικά
Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η σύσταση και λειτουργία δικτύου επιχειρήσεων στον τομέα του
τουρισμού για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών, τη δημιουργία κοινής υποδομής,
την καθιέρωση προδιαγραφών ποιότητας κ.λπ..
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ενίσχυσης είναι το δίκτυο των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων να έχει μια ελάχιστη κρίσιμη μάζα (τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις) που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.
Η μορφή συνεργασίας που θα επιλεγεί για τη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είτε θα έχει κατάλληλη νομική υπόσταση (σύμφωνη με την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία) είτε θα βασιστεί σε ένα επίσημο έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας
στο οποίο θα αναφέρονται με σαφήνεια ο καταμερισμός των ευθυνών και των υποχρεώσεων
μεταξύ των μελών του σχήματος.
Για την οργάνωση και το συντονισμό της συνεργασίας η στήριξη που θα παρασχεθεί μπορεί να αφορά:



Την εκπόνηση μελετών (όπως μελέτη σκοπιμότητας) και τη σύνταξη του επιχειρηματικού
σχεδίου του σχήματος συνεργασίας



Την εμψύχωση, για την εξεύρεση των εταίρων, τη δικτύωσή τους για τον καθορισμό του
επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και την προσέλκυση νέων μελών



Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας και το
συντονισμό της.

Επιπλέον παρέχεται στήριξη για


Την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου



Την προώθηση με διάφορα μέσα της ύπαρξης και λειτουργίας του δικτύου

Το δίκτυο μπορεί να εκτείνεται στο σύνολο ή σε τμήμα της περιοχής παρέμβασης.
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό) ανέχεται στο 65%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
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Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

30.769,23

0,46%

0,35%

Δημόσια Δαπάνη

20.000,00

0,47%

0,33%

Ιδιωτική Συμμετοχή

10.769,23

0,44%

0,44%

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πολύ μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις . Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα
φορέων και δίκτυα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και η λειτουργία
ΕΣΚ.
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

Κριτήρια
Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού

3

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων
για την έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

4

Σύσταση Φορέα

2

5

6

7

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Ανάλυση

Βαθμολογία

Βαρύτητα

(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων
μελών 10)

15%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο
προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενο
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

100

15%

100
15%
0
100

50

30%

0
50
5%
50
100
5%
60
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8

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ναι
Όχι

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

30
0
100
0

5%
100

ΤΗΣ

35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων
στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής
επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.


Άξονας 1 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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4.1.2
Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.3
«Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία»
Τίτλος Δράσης

«ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

Κωδικός Δράσης

19.3.1

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 44 – Καν ΕΕ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών ΟΤΔ της
χώρας με θέμα τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα υλοποιηθεί για
τρίτη προγραμματική περίοδο με τη συμμετοχή των ΟΤΔ που έχουν την έδρα τους στη νησιωτική
Ελλάδα, με ενσωμάτωση εμπειρίας προηγούμενων ΟΤΔ και διεύρυνση νέων εταίρων.
Το σχέδιο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του υπόβαθρου για την εγκαθίδρυση της έννοιας
πολιτιστικής - δημιουργικής βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με το νησιωτικό χαρακτήρα το
περιβάλλον και τον πολιτισμό των νησιών.
Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:






Ανάδειξη και διάδοση ποικίλων μορφών πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας στη νησιωτική
Ελλάδα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
Διασύνδεση και ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού
και των τεχνών
Ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα μνημεία (αρχιτεκτονικά, ιστορικά,
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά)
Ενσωμάτωση του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και υιοθέτηση νέων μεθόδων
εμψύχωσης και ενδυνάμωσης νέων που ασχολούνται με τον πολιτισμό
Προβολή και προώθηση της νησιωτικής πολιτιστικής ταυτότητας με απώτερο σκοπό την ανάδειξη
των νησιών ως «τόπους πολιτισμών και τεχνών»

Συντονιστής σχεδίου: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Οι ενέργειες του σχεδίου θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο υποβολής της αναλυτικής πρότασης στην ΕΥΕ.
Οι εταίροι του σχεδίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ N. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
Κ/Ξ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ – ΟΑΣΕ ΑΕ

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας
μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών
Χρηματοδοτικά στοιχεία

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

50.000,00

35,71%

0,61%

50.000,00

35,71%

0,81%

0,00

0%

0%

Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. & Περιοχές παρέμβασης των Τ.Π. των εταίρων του σχεδίου.
Εν δυνάμει δικαιούχοι
ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και λοιποί εταίροι του σχεδίου.
Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο σύνταξης του παρόντος σχεδίου είναι
οι 13 ΟΤΔ που αναφέρονται παραπάνω. Το εταιρικό σχήμα θα οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των
Τοπικών Προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο.
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Δεν εφαρμόζονται στην παρούσα φάση
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά
την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
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 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.3.5. Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός
οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα
δημόσια κτίρια
 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία,
κ.λπ.)
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των
χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια, κ.λπ.)
 19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
 Με όλες τις συνεργασίες του υπομέτρου 19.3
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Δημιουργία βιώσιμων & πολυλειτουργικών
αγροτικών περιοχών
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία: Α.Π. 3: Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας
 ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020: Α.Π. 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
 RIS3 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3
με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
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Τίτλος Δράσης

Διαχρονική Ελληνική θεατρική παράδοση

Κωδικός Δράσης

19.3.2

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση

Άρθρα 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Άρθρα 35 & 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Α. Αντικείμενο -στόχοι της συνεργασίας
Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πληθώρα αρχαίων θεάτρων, που συνιστούν ισχυρό συμβολισμό της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αφού το θέατρο, ως εκφραστικό μέσο και κλάδος της τέχνης που
επιδίδεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της
μουσικής και του χορού, πρωτοεμφανίστηκε ιστορικά στην αρχαία Ελλάδα, αποτέλεσε διακριτό
χαρακτηριστικό της κοινωνικής και παιδευτικής συμπεριφοράς των αρχαίων Ελλήνων και
συμπαρέσυρε τους μεταγενέστερους πολιτισμούς να το εγκολπωθούν. Τα αρχαία αυτά μνημεία, σε
όποια και αν διατηρούνται κατάσταση και ανεξάρτητα από το εάν σήμερα χρησιμοποιούνται ή όχι,
αποτελούν σημαντικό και αξιοποιήσιμο στίγμα της τοπικής ταυτότητας κάθε περιοχής, αλλά και της
συλλογικής πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αφού ορίζουν την απαρχή της διαχρονικής
ελληνικής θεατρικής παράδοσης, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Διότι και σήμερα υπάρχουν σε
πολλές περιοχές σύγχρονες υποδομές, οργανισμοί, επαγγελματικοί και ερασιτεχνικοί, καθώς και
θεσμοί, που υπηρετούν την τέχνη του θεάτρου και παράγουν σημαντικά πολιτιστικά αποτελέσματα,
είτε αξιοποιώντας το αρχαιοελληνικό δραματολόγιο, είτε επιδιδόμενοι σε σύγχρονο, ελληνικό ή
ξένο, θεατρικό ρεπερτόριο και συναφείς δραστηριότητες.
Στόχος της προτεινόμενης διατοπικής συνεργασίας είναι η αναζήτηση κρίσιμης μάζας περιοχών που
διαθέτουν εμφανή τεκμήρια των αρχαίων θεάτρων τους αλλά και σύγχρονη δημιουργική θεατρική
ζωή, ώστε να αποτελέσουν οργανωμένο δίκτυο ανάδειξης της διαχρονικής ελληνικής θεατρικής
παράδοσης, ως συλλογικού πολιτιστικού στίγματος στις τοπικές τους ταυτότητες, που θα αυξήσει
την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα των περιοχών και θα προσδώσει υπεραξία στις αναπτυξιακές
τους προσπάθειες, ενισχύοντας την τοπική αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση , εμπλουτίζοντας το
τουριστικό τους προϊόν και βελτιώνοντας την εικόνα τους.
Β. Εν δυνάμει εταίροι
Οι εν δυνάμει εταίροι, οι οποίοι έχουν ήδη προσυμφωνήσει, είναι οι εξής 13 ΟΤΔ: ΕΤΑΝΑΜ,
ΠΙΕΡΙΚΗ, ΠΑΡΝΩΝΑΣ, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, Ολυμπίας, ΑΙΤΩΛΙΚΗ, Ροδόπης, Καβάλας, Πηλίου,
Εύβοιας, Ηπείρου, Κυκλάδων και ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.
Συντονιστής Εταίρος θα είναι η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ.
Προτεινόμενες δράσεις είναι ενδεικτικά οι εξής:
1) Καταγραφή, ανά περιοχή και συνολικά, σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ, των αρχαίων θεάτρων,
των χαρακτηριστικών τους και της ιστορίας τους, σε συνεργασία με ομάδες Φίλων αρχαίων
θεάτρων, κατά περίπτωση.
2) Καταγραφή, ανά περιοχή και συνολικά, της σύγχρονης θεατρικής ιστορίας, των σημερινών
θεατρικών υποδομών, των ενεργών θεατρικών σχημάτων και των θεατρικών εκδηλώσεων που
λαμβάνουν χώρα.
3) Δημιουργία και διακίνηση έντυπου και ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού από τις ανωτέρω
καταγραφές, με τη χρήση ΤΠΕ.
4) Δράσεις προβολής του δικτύου, του αντικειμένου συνεργασίας και των παραδοτέων του.
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3) Δικτύωση των θεατρικών σχημάτων που το επιθυμούν, σε τοπικό / διατοπικό επίπεδο και
καθιέρωση κυλιόμενων χωρικά και χρονικά φεστιβάλ.
4) Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία, με αντικείμενο τη
γνωριμία των μαθητών με την τέχνη του θεάτρου, της μουσικής και του χορού γενικά και την τοπική
θεατρική ιστορία, σε συνεργασία και με Πανεπιστημιακά Θεατρικά Τμήματα.
5) Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών σεμιναρίων θεατρικής παιδείας για το ευρύτερο κοινό.
6) Ενιαίος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου (27η Μαρτίου) σε όλες τις συμμετέχουσες
περιοχές, με ανάλογες εκδηλώσεις και την ανάλογη προβολή.
7) Διοργάνωση Συνεδρίου με αντικείμενο την Ελληνική διαχρονική θεατρική παράδοση, όπως
αναδύεται από τις περιοχές του Σχεδίου Συνεργασίας.
8) Δημιουργία Μητρώου παρόχων ειδικών μορφών τουρισμού στις συνεργαζόμενες περιοχές καθώς
και ετήσιου «Καλενταρίου» πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αυτές, περιλαμβανομένων των θεατρικών
δραστηριοτήτων στα αρχαία θέατρα και αλλού.
9) Διερεύνηση της δυνατότητας δικτύωσης με το εξωτερικό (αρχαία ελληνικά θέατρα Κύπρου,
Ιταλίας, Τουρκίας, Αλβανίας καθώς και ρωμαϊκά θέατρα Ιταλίας, Γαλλίας κ.λπ.).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται:
Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας
μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

Συνολικός Προϋπολογισμός

40.000,00

28,57%

0,49%

Δημόσια Δαπάνη

40.000,00

28,57%

0,65%

0,00

0%

0%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και λοιποί εταίροι του σχεδίου.
Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο σύνταξης του παρόντος σχεδίου είναι
οι ΟΤΔ που αναφέρονται παραπάνω. Το εταιρικό σχήμα θα οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των
Τοπικών Προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο.
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Δεν εφαρμόζονται στην παρούσα φάση
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
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 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των
χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Θεματική προτεραιότητα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
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Τίτλος Δράσης

ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT
CAPABILITIES)

OF

Κωδικός Δράσης

19.3.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση

Άρθρα 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013

EUROPEAN

RURAL

DEVELOPMENT

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας : Το παρόν Σχέδιο έχει ως αντικείμενο να διαμορφωθεί
ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των θεσμικών φορέων όλων των
συνεργαζόμενων περιοχών με κύριο στόχο την ομογενοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης,
ανάδειξης και προβολής των αναπτυξιακών πόρων και την συνολικής προσφοράς (Τουρισμός,
τοπικά προϊόντα, πολιτισμός, γαστρονομία κ.λπ.) της κάθε συνεργαζόμενης περιοχής με την
εισαγωγή νέων σύγχρονων διαδικασιών, μέσων και τεχνολογιών. Το Σχέδιο αποτελεί συνέχεια και
εξέλιξη του Έργου με την επωνυμία «ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT
CAPABILITIES» (ENERDECA II)». Αποσκοπεί στην συνεργασία των περιοχών του Διακρατικού σχεδίου
με την ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων και εργαλείων που αποβλέπουν στην διασύνδεση και
αξιοποίηση κοινών ή ομοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, τοπικών προϊόντων και άλλων
στοιχείων που αποτελούν το απόθεμα των συνεργαζόμενων αγροτικών περιοχών
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων: Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων είναι: Οι εταίροι που
συμμετείχαν στο προηγούμενο Σχέδιο και νέοι εταίροι από περιοχές που διαθέτουν επαρκή
προσφορά στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με δυνατότητα διασύνδεσης όλων των τομέων
του τοπικού παραγωγικού συστήματος με τους πόρους της κάθε περιοχής και στην συνέχεια
σύνδεση αυτής της προσφοράς στις διαδικασίες του διακρατικού σχεδίου
Τεκμηρίωση της συνεργασίας
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής Εύβοιας
προκύπτει ότι η συνολική στρατηγική του τοπικού προγράμματος εστιάζει στην ολοκληρωμένη και
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Το διακρατικό σχέδιο επομένως συμβάλλει ουσιαστικά στην
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, με αειφορική διαχείριση των τοπικών πόρων και ανάδειξη
των συνολικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης. Ανάλογα χαρακτηριστικά τουλάχιστον
στο Αγροτικό περιβάλλον με την περιοχή παρέμβασης της Εύβοιας θέλουν να αξιοποιήσουν και οι
υπόλοιπες περιοχές των υπαρχόντων εταίρων στο σύνολο των πόρων που τις υποστηρίζουν.
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας
Οι δράσεις του προτεινόμενου Σχεδίου έχουν ως εξής:
Κυρίως Φάση
Α.
Διεύρυνση και ανάπτυξη Συνεργαζόμενων φορέων
Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης των Διακρατικών εταίρων
Β.
Σχεδιασμός υλοποίηση δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ και Επιχειρήσεων των
ενδιαφερόμενων περιοχών
Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργασίας και κοινής προσέγγισης προβολής και ενίσχυσης των
οικονομιών σε κοινά πεδία παρέμβασης των συνεργαζόμενων περιοχών. Προβολή και προώθηση
του Τουριστικού Προϊόντος, Πολιτιστικών Πόρων, Τοπικών Προϊόντων, Γαστρονομίας
Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων μεθόδων προβολής των επιχειρήσεων και των περιοχών
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συνολικά αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και διαδεδομένες τεχνολογίες πληροφορικής.
Σχεδιασμός κοινών Destination Management and Marketing System- Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ για
την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών και περιοχών- Λοιπές Ηλεκτρονικής και διαδικτυακές
υποδομές. Διαμόρφωση Ενιαίων Προδιαγραφών για WEB Marketing Plan και Υλοποίηση
Καμπάνιας WEB Marketing
Δράσεις προβολής και εξωστρέφειας. Συμμετοχή σε εκθέσεις και Διεθνή FORA-προβολή σε
αναγνωρισμένες δικτυακές πύλες (Τουρισμού – πολιτισμού κ.λ.π.)
Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης από τις Ο.Τ.Δ.
Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου
Λοιπές Δράσεις
Ανθρώπινο δυναμικό
Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα εξασφαλιστούν συνεργασίες ως εξής:
Με στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με εξωτερικούς συνεργάτες, με εμπειρία σε
συγκεκριμένα έργα, με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, όπου απαιτηθεί κατά την
υλοποίηση των δράσεων.
Χρηματοοικονομικοί πόροι
Τα στοιχεία του Σχεδίου έχουν ως εξής:
Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 22
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 1.100.000,00€ για 22 εταίρους
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα,
μακροπρόθεσμα)
Η υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου θα συμβάλλει στην βελτίωση των χαρακτηριστικών και της
ελκυστικότητας των περιοχών, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων,
στην δημιουργία προϋποθέσεων τουριστικής ανάπτυξης μέσω
ανάπτυξης κοινού πλαισίου
δικτύωσης και συνεργασίας με την δημιουργία 'έτοιμων προϊόντων” με την χρήση των ΤΠΕ,
καθορισμός των βάσεων για τη διαχρονικότητα του έργου (μετά την ολοκλήρωσή του) ως
θεμελιώδη διαδικασία για τη συνεχή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: Σύνταξη πρότασης
διακρατικής συνεργασίας, διαδικασία αναζήτησης εταίρων, ωρίμανση διαγωνιστικών διαδικασιών
του Σχεδίου, αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους,
παρακολούθηση ανταπόκρισης. Το συντονισμό του Σχεδίου έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η
Αναπτυξιακή καβάλας ΑΕ ΟΤΑ
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας: Υπογραφή πρωτοκόλλου
συνεργασίας, Σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του σχεδίου, σύνταξη και υποβολή του
σχεδίου, ωρίμανση διαγωνιστικών και λοιπών θεσμικών διαδικασιών συνεργασίας, Διακρατικές και
Διαπεριφερειακές συναντήσεις εταίρων και ομάδας συντονισμού, αξιολόγηση παραδοτέων και
λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί, Αξιολόγηση συνολικής υλοποίησης Σχεδίου.
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται:
Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας
μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών
Χρηματοδοτικά στοιχεία
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Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

Συνολικός Προϋπολογισμός

50.000,00

35,71%

0,61%

Δημόσια Δαπάνη

50.000,00

35,71%

0,81%

0,00

0%

0%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και λοιποί εταίροι του σχεδίου.
Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο σύνταξης του παρόντος σχεδίου
είναι οι ΟΤΔ που αναφέρονται ακολούθως:
Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ΟΤΑ (Συντονιστής), Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή
Εταιρεία Δράμας Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. ΟΤΑ,
Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε. ΟΤΑ, Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Ε.
ΟΤΑ, Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. ΟΤΑ, Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ,
Ελικώνας Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Εταιρεία
Κυκλάδων Α.Ε., Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού- Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.,
Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και ΟΤΔ εξωτερικού από Ιταλία, Ισπανία,
Γαλλία, Πολωνία, και Ρουμανία..
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Δεν εφαρμόζονται στην παρούσα φάση
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των
χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 Θεματική προτεραιότητα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 104]
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 ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020: Α.Π. 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
 RIS3 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3
με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 105]
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4.1.3
Δράσεις υπο-μέτρου 19.4 «Στήριξη της ΟΤΔ για τις
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»
Τίτλος Δράσης

Στήριξη της ΟΤΔ για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

Κωδικός Δράσης

Υπομέτρο 19.4

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 42, 45&46 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Άρθρο 32, του καν.(ΕΕ)
αριθ.1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Το τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ είναι πολύ-ταμειακό και γίνεται χρήση του επικεφαλής ταμείου του
ΕΓΤΑΑ.
Το υπομέτρο περιλαμβάνει ενέργειες της ΟΤΔ για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση :
1. Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων
2. Λειτουργικές δαπάνες.
3. Πάγια και λοιπός εξοπλισμός.
4. Ενέργειες εμψύχωσης
5. Υποστηρικτικές ενέργειες
Αμοιβές προσωπικού-εξωτερικών συμβούλων : 1.373.000,00 €
Περιλαμβάνει τις αμοιβές (περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών) του αναγκαίου
στελεχιακού δυναμικού με βάση τα όσα αναφέρονται στη σχετική ΥΑ
Λειτουργικές δαπάνες :210.000,00 €
Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν ενδεικτικά τα έξοδα της επιχείρησης, για την περίοδο 2014-2020,
όπως:
• Δαπάνες οργάνωσης-λειτουργίας της επιχείρησης (φάκελοι, κλασέρ, toner, αναλώσιμα, κτλ).
• Έξοδα μεταφοράς, διαμονής, έξοδα συντήρησης.
• Δαπάνες επικοινωνίας, λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας, έξοδα αλληλογραφίας &
ταχυμεταφορών κ.λπ..
• Τραπεζικά έξοδα
Πάγια και λοιπός εξοπλισμός: 50.000,00 €
Οι δαπάνες αφορούν ενδεικτικά σε
Προμήθεια –αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λειτουργικών συστημάτων
Διαμόρφωση- αναβάθμιση χώρων
Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού εγκαταστάσεων και παραγωγής
Ενέργειες εμψύχωσης ( 5,17%): 90.000,00 €
Οι ενέργειες εμψύχωσης περιλαμβάνουν το σύνολο των ενεργειών και του υλικού για την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού (εκδόσεις, δημοσιεύσεις, ενημερωτικές
συναντήσεις, κ.λπ.). Θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα για το τοπικό πρόγραμμα και δημιουργία links για
πρόσβαση σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων φορέων και η χρήση των social media (facebook, twitter,
youtube, κτλ) για την προβολή του Τοπικού Προγράμματος και την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού.
Υποστηρικτικές ενέργειες (Μελέτες, Επιμόρφωση, αυτοαξιολόγηση κ.λπ.: 17.000,00 €
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πραγματοποιηθεί η αυτό-αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος
και διάφορες ενέργειες επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού σε θέματα όπως: 1) Γενικό
Κανονιστικό Πλαίσιο περιόδου 2014-2020 (Κρατικές Ενισχύσεις κ.λπ.), 2) Θεσμικό και Προγραμματικό
Πλαίσιο 2014-2020, 3) Μεθοδολογία Αξιολόγησης, 4) Θέματα οργάνωσης και διοίκησης έργων και
προσωπικού, 5)Τεχνολογικές Εφαρμογές στην οργάνωση και διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων,
6)Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων/Δημόσιες συμβάσεις.
Το συνολικό κόστος ΕΓΤΤΑ για το υπομέτρο 19.4 ανέρχεται στο ποσό 1.740.000,00€
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 106]
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Το Υπομέτρο υποστηρίζει το σύνολο του τοπικού προγράμματος.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

1.740.000,00

100%

1,71%

Δημόσια Δαπάνη

1.740.000,00

100%

2,28%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή εφαρμογής
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Δεν έχει εφαρμογή
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Το Υπομέτρο υποστηρίζει το σύνολο του τοπικού προγράμματος.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η παρούσα δράση της ΟΤΔ υποστηρίζει όλο το τοπικό πρόγραμμα σε συνέργεια με αναπτυξιακές
δράσεις εκτός της περιοχής όπως περιγράφηκαν ανά δράση.
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4.2 Δράσεις Τοπικού Προγράμματος στο Πλαίσιο του ΕΤΘΑ –
Τεχνικά Δελτία Δράσεων ΕΤΘΑ
4.2.1 Δράσεις του Μέτρου 4.2: Εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής
Ανάπτυξης
Τίτλος Δράσης

Επενδύσεις από αλιείς για ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων

Κωδικός Δράσης

4.2.1

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με την ανάπτυξη συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων όπως επενδύσεων επί του σκάφους, αλιευτικού τουρισμού, εστιατορίων, περιβαλλοντικών
υπηρεσιών αλιείας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με την αλιεία. Θα στηριχθούν ενέργειες κυρίως
εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό. Θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις
διενέργειας αλιευτικού τουρισμού σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. φύλλου 97, 20.1.2015). Ο αλιευτικός
τουρισμός παραπέμπει σε μια δραστηριότητα ψαρέματος ή και άλλων συναφών πρωτοβουλιών, ψυχαγωγικού
χαρακτήρα, που ο αλιέας μπορεί να αναπτύξει μαζί με τον επισκέπτη - τουρίστα στο επαγγελματικό του σκάφος. Ο
επισκέπτης θα μάθει για τη θαλάσσια βιολογία, τις παραδοσιακές και αειφόρες μεθόδους αλιείας και για τον
πολιτισμό. Πρόκειται για ένα ταξίδι γνώσεων, γεύσεων και εμπειριών, που οι άνθρωποι της θάλασσας γνωρίζουν
πολύ καλά. Ο αλιευτικός τουρισμός θα προσελκύσει επισκέπτες που αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία και θα
τονώσει την τοπική τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα μπορεί θα συνεισφέρει και στην περιβαλλοντική συνείδηση
των επισκεπτών. Μπορούν επίσης να προσφέρονται και ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την άμεση εξυπηρέτηση των
επισκεπτών.Θα χρηματοδοτηθούν ιδιωτικές επενδύσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων από αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν).Το ποσό της στήριξης που χορηγείται δεν υπερβαίνει το 50 % του προϋπολογισμού
που προβλέπεται στο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε δράση και δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσό 75.000 EUR για
κάθε δικαιούχο.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής)
Η δράση συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής με την αξιοποίηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων,
όπως η αλιεία. Συμβάλλει επίσης στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη και νέων
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων από αλιείς της περιοχής. Συμβάλλει επίσης στην καινοτομία με την ανάπτυξη ενός
εναλλακτικού τουριστικού μοντέλου, βασισμένου στον αλιευτικό / θαλάσσιο τουρισμό. Επιπλέον πρόκειται για υπηρεσία που
προσφέρει στους επισκέπτες εμπειρίες με ποιότητα και «χρώμα», σύμφωνα με την ταυτότητα της περιοχής. Η δράση βασίζεται
στον θαλάσσιο και αλιευτικό χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης ως δυναμικού τουριστικού προορισμού για αλιευτικό
τουρισμό.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

800.000,00 €

18,52%

15,38%

Δημόσια Δαπάνη

400.000,00 €

12,82%

10,00%

Ιδιωτική Συμμετοχή

400.000,00 €

33,33%

33,33%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχής παρέμβασης CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 108]
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Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: είναι οι αλιείς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική
νομοθεσία. Στην περιοχή, προέκυψε σημαντικό ενδιαφέρον από αλιείς.
Οι αλιείς θα πρέπει να:
α) υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων
τους· και
Αρχές κριτηρίων επιλογής**
β) διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες
Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων θα πρέπει να συνδέονται με την κύρια
αλιευτική δραστηριότητα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Υπάρχει συνέργεια με τη δράση 4.2.5 τη σχετική με τις υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας: όπως η
δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, δεδομένου ότι με όλες αυτές τις δράσεις αναδεικνύεται η «θαλασσινή» ταυτότητα της περιοχής. Μαζί με την
δράση «Επενδύσεις από αλιείς: Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων» δίνει διέξοδο στα
προβλήματα των αλιέων. Επίσης υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.14 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε
υποδομές αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 19.2.8 Επενδύσεις για την ίδρυση/
δημιουργία και ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα, στις οποίες προβλέπονται υποδομές και
δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται το τοπικό τουριστικό προϊόν.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εστιάζει στην
ανάπτυξη τουρισμού εμπειρί
ας στην περιοχή. Συνέργεια/συμπληρωματικότητα της συγκεκριμένης δράσης υπάρχει και με τις εξής επενδυτικές
προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα
και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δείκτες Εκροών***

Δείκτες Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες

400.000,00 €

Ε.2 - Συνολική επένδυση

800.000,00 €

Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες
παρέχεται στήριξη

5

A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε
υποστηριζόμενα έργα

4

Τίτλος Δράσης

Επενδύσεις από αλιείς για διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων

Κωδικός Δράσης

4.2.2

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 63.1.β του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκτός των εμπορικών
αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. Πρόκειται για τη λογική της
διαφοροποίησης προς μη αλιευτικές δραστηριότητες από αλιείς, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η απασχόληση αυτής της
ομάδας πληθυσμού, όσο και εν γένει η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν
να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή
σε αυτούς της ενίσχυσης.Θα χρηματοδοτηθούν ιδιωτικές επενδύσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων από αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν).Προτεραιότητα θα δοθεί σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον όπως
με τον παράκτιο τουρισμό, με θαλάσσιο ή καταδυτικό τουρισμό, με υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αλιευτικών,
τουριστικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού, κ.λπ..Καθεστώς ενίσχυσης : Γενικός Deminimis KAN EK 1407/2013 και για της
επενδύσεις που εμπίπτουν στην Δράση 1.α.ΙΙ του Μέτρου 4.2 του ΕΠΑλΘ 75%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής)
Η δράση συμβάλλει στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν για τη
διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων στην περιοχή εφαρμογής. Επίσης, με την έμφαση που δίνεται σε δραστηριότητες
σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον η δράση συμβάλλει και στην ανάδειξη της «θαλασσινής» ταυτότητας της περιοχής.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 109]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
υπο-μέτρου
Συνολικός

1.169.230,77 €

27,06%

22,49%

Δημόσια Δαπάνη

800.000,00 €

25,63%

20,00%

Ιδιωτική Συμμετοχή

369.230,77 €

30,77%

30,77%

Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι: είναι οι αλιείς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την
εθνική νομοθεσία.
Αρχές κριτηρίων
επιλογής**

Ύπαρξη επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού
Προτεραιότητα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

Υπάρχει συνέργεια με τη δράση «Επενδύσεις από αλιείς: Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων», λόγω της οικονομικής
διεξόδου που δίνουν οι δύο δράσεις στους αλιείς. Υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις υπόλοιπες δράσεις ιδιωτικών
επενδύσεων του 19.2 που αφορούν άλλους δικαιούχους, ωστόσο όλες μαζί αυτές οι δράσεις συμβάλουν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στην περιοχή.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα της συγκεκριμένης δράσης υπάρχει με τις εξής επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς
Ελλάδας: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη
στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων,
και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες
Δείκτες Εκροών***

Δείκτες Αποτελεσμάτων
/ Στόχου***

Ε.2 - Συνολική επένδυση

800.000,00 €
1.169.230,77 €

Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται
στήριξη

6

A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε
υποστηριζόμενα έργα

6

Τίτλος Δράσης

Επενδύσεις από μη αλιείς για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα

Κωδικός Δράσης

4.2.3

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 63α, άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση αυτή αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη στοχεύοντας στην
αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση) της περιοχής. Η
δράση περιλαμβάνει ιδιωτικές επενδύσεις για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
σε τομείς όπως ενδεικτικά:Επενδύσεις που οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή
βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης
Επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας
ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των αποβλήτων
Επενδύσεις που έχουν σχέση με τη μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές δραστηριότητες
μεταποίησης
Επενδύσεις που έχουν σχέση με τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως μεθόδους συμβατές με
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης, μορφές εκτατικής
υδατοκαλλιέργειας κ.λπ..
Επενδύσεις διαφοροποίησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών
Εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας
και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
Επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 110]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Επενδύσεις προώθησης μεθόδων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
Επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και
δεν μπορούν να προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
Καθεστώς ενίσχυσης : Γενικός Deminimis ΚΑΝ (ΕΚ) 1407/2013
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης
κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής)

Με την παρούσα δράση εξυπηρετείται η κύρια θεματική κατεύθυνση του προγράμματος που είναι η υποστήριξη
της τοπικής επιχειρηματικότητας καθώς και η δευτερεύουσα θεματική κατεύθυνση η σχετική με την καινοτομία
δεδομένου ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε καινοτόμες επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υφιστάμενης
κατάστασης, η περιοχή παρέμβασης και ειδικότερα η θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού είναι μία από τις
περιοχές της χώρας που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Επίσης σχετικά με την
μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, παρατηρείται έλλειψη μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας των
προϊόντων της αλιευτικής παραγωγής. Η παρούσα δράση είναι σημαντική για τέτοιες επενδύσεις αύξησης της
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

1.230.769,23 €

28,48%

23,67%

Δημόσια Δαπάνη

800.000,00 €

25,63%

20,00%

Ιδιωτική Συμμετοχή

430.769,23 €

35,90%

35,90%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν )

Προτεραιότητα σε νέους
Προτεραιότητα σε καινοτόμες επενδύσεις
Υδατοκαλλιέργεια: Οι επιχειρηματίες που εισέρχονται στον κλάδο πρέπει να υποβάλλουν
επιχειρηματικό σχέδιο και, στην περίπτωση όπου το ποσό των επενδύσεων υπερβαίνει τα 50 000
EUR, μελέτη σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων
των δράσεων
Οι επενδύσεις να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με μελλοντικές απαιτήσεις για το περιβάλλον, την
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή την καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με το
ενωσιακό δίκαιο
Βιολογική υδατοκαλλιέργεια: δέσμευση συμμετοχής στο EMAS για τουλάχιστον τρία έτη ή να
πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής για τουλάχιστον πέντε έτη.

Αρχές κριτηρίων
επιλογής**

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις τις σχετικές με επενδύσεις από αλιείς δεδομένου ότι όλες οι δράσεις μαζί συμβάλουν στη βελτίωση του
εισοδήματος, της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής ή αυτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Υπάρχει συμπληρωματικότητ α με
τις υπόλοιπες δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων του 19.2 που όλες μαζί αυτές οι δράσεις συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
στην περιοχή.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συμπληρωματικότητα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου επισημαίνεται η
ανάγκη εκσυγχρονισμού, μεταξύ άλλων και των υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων και της σχετικής μεταποίησης για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικής τους θέσης.
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες
Δείκτες Εκροών***

Δείκτες Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Ε.2 - Συνολική επένδυση

800.000,00 €
1.230.769,23 €

Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη

2

A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα
έργα

1

Τίτλος Δράσης

Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Κωδικός Δράσης

4.2.4

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 111]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 40, άρθρο 63γ, άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας. Έμφαση θα δοθεί στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και
των οικοσυστημάτων.Η δράση περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις σε θέματα όπως:
Συλλογή αποβλήτων από τη θάλασσα, όπως απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων
Εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων σε αλιευτικά καταφύγια
Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση
της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής
τους
Συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων
Διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όσον αφορά την προστασία και την αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας
Καθεστώς ενίσχυσης : Η επένδυση δεν εμπίπτει στο καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων (εξαίρεση άρθ. 8 (2) ΚΑΝ (ΕΕ)
508/14) και οι προϋποθέσεις και ποσοστά ενίσχυσής καθορίζονται από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΝ(ΕΕ) 508/14.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης
κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής)
Με την παρούσα δράση εξυπηρετείται η δευτερεύουσα θεματική κατεύθυνση του τοπικού προγράμματος, η σχετική με την εισαγωγή
πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
Χρηματοδοτικά στοιχεία

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

400.800,00 €

9,28%

7,71%

400.800,00 €

12,84%

10,02%

0,00 €

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης LEADER CLLD/ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή
του περιβαλλοντικού τομέα
Αρχές κριτηρίων
επιλογής**

Ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου
Σε περιπτώσεις κατασκευής υποδομών, ωριμότητα των έργων
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

Υπάρχει συνέργεια με όλες τις δράσεις του ΕΠΑΛΘ δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας επηρεάζει και είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις μεταποίησης
όσο και για τις τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή παρέμβασης. Συνέργεια υπάρχει και τη δράση 19.2.15 Στήριξη
για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία και με τον τρόπο αυτό
αναβαθμίζεται το χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και τις σχετικές δράσεις που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ της Στ ερεάς
Ελλάδας κατά την περίοδο 2014-2020.

Δείκτες Εκροών***

Δείκτες Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες

400.800,00 €

Ε.2 - Συνολική επένδυση

400.800,00 €

Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη

2

A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα
έργα

5 (κατά την υλοποίηση της Δράσης)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 112]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τίτλος Δράσης

Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

Κωδικός Δράσης

4.2.5

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 63δ, του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις με στόχο την
υποστήριξη της δημιουργίας νέου τουριστικού προϊόντος, όπως:
η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων,
η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
οι υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή
του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας) κ.λπ.. Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε
μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.
Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης με πληροφορίες για το θαλάσσιο και
το παράκτιο φυσικό περιβάλλον, ενέργειες προώθησης προβολής στοιχείων που συνδέονται με την κουλτούρα της
θάλασσας και της αλιείας, πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την αλιεία, την ναυτική και θαλάσσια
παράδοση της περιοχής.
Θα μπορούσαν να διαμορφωθούν μονοπάτια με σχετική σήμανση, θέσεις θέας κ.λπ. κατά μήκος των ακτών.
Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα θα δοθεί με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να αναδεικνύεται η θαλάσσια,
ναυτική και αλιευτική ταυτότητα της περιοχής.
Καθεστώς ενίσχυσης : Στις περιπτώσεις που αφορούν σε υποδομές η χρήση των οποίων είναι τοπική, ανοιχτή στο
κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση είτε το αντίτυπο που εισπράττει αποτελεί κλάσμα του πραγματικού
κόστους, θεωρείτε ότι δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το
100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά
μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Επιπλέον, στα πλαίσια των
άρθρων 53 & 55 όταν ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, δύναται το ποσοστό ενίσχυσης
να ανέλθει στο 80%, χωρίς να υπολογίζεται το κέρδος.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης,
περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους
στόχους αυτής)
Με την παρούσα δράση εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση του τοπικού προγράμματος για την
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Η περιοχή όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, έχει
ανάγκη υποδομών που θα της προσδώσουν ένα νέο τουριστικό «προϊόν», συνδεόμενο με την αλιευτική, ναυτική,
πολιτιστική παράδοσή της. Η παρούσα αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής που είναι το αξιόλογο
θαλάσσιο περιβάλλον, αξιοποιεί το πλεονέκτημα της περιοχής που είναι το ναυτικό και το αλιευτικό στοιχείο που
χαρακτηρίζει τον τόπο και την ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής.
Χρηματοδοτικά στοιχεία

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

520.000,00 €

12,03%

10,00%

520.000,00 €

16,66%

13,00%

0,00 €

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/ LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή
του περιβαλλοντικού τομέα
θα δοθεί προτεραιότητα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να αναδεικνύουν τη θαλάσσια, τη ναυτική και
Αρχές κριτηρίων επιλογής**
αλιευτική ταυτότητα της περιοχής
Ωριμότητα των έργων
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

Υπάρχει συνέργεια με τη δράση «Επενδύσεις από αλιείς για ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων» όπου
δίνεται έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό καθώς και με την δράση «Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές» όπου επίσης δίνεται προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που επίσης
αναδεικνύουν την θαλάσσια ταυτότητα της περιοχής. Υπάρχει συνέργεια με τη δράση 19.2.14 Στήριξη για
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 113]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας, όπου δίνεται έμφαση σε υποδομές εναλλακτικού τουρισμού και με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται
συνολικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εστιάζει στην ανάπτυξη
τουρισμού εμπειρίας στην περιοχή.
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες

520.000,00 €

Ε.2 - Συνολική επένδυση

520.000,00 €

Δείκτες Εκροών***
Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται
στήριξη
Ε.15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες
υπηρεσίες/υποδομές

Δείκτες Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Α24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε
υποστηριζόμενα έργα

5

30.000,00 €
10 (κατά την υλοποίηση της Δράσης)

Τίτλος Δράσης

Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

Κωδικός Δράσης

4.2.6

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 63δ, του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις με παρεμβάσεις όπως αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
π.χ. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
(θέατρο, κινηματογράφος), ωδεία, βιβλιοθήκες και γενικώς βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων.Στην
περιοχή του τοπικού προγράμματος προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις σε υφιστάμενα αξιόλογα κτίρια για
τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές εκθετήρια που σχετίζονται με τη αλιευτική κληρονομιά, την ναυτική
παράδοση της περιοχής. Θα δοθεί η δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει τον τρόπο δουλειάς των ψαράδων
(από παλιά μέχρι σήμερα), τα αλιευτικά τους εργαλεία, την ναυτική παράδοση της περιοχής κ.λπ.. Επίσης θα δοθεί
προτεραιότητα στη βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων όπου θα αναδεικνύονται μνημεία της
θαλασσινής παράδοσης των οικισμών.
Καθεστώς ενίσχυσης : Στις περιπτώσεις που αφορούν σε υποδομές η χρήση των οποίων είναι τοπική, ανοιχτή στο
κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση είτε το αντίτυπο που εισπράττει αποτελεί κλάσμα του πραγματικού
κόστους, θεωρείτε ότι δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το
100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά
μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Επιπλέον, στα πλαίσια των
άρθρων 53 & 55 όταν ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, δύναται το ποσοστό ενίσχυσης
να ανέλθει στο 80%, χωρίς να υπολογίζεται το κέρδος
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης,
περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους
στόχους αυτής)
Με την παρούσα δράση εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση του τοπικού προγράμματος για την
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Η περιοχή όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, έχει
ανάγκη σχετικών υποδομών που θα αναδείξουν την αλιευτική, ναυτική, πολιτιστική παράδοσή της.
Χρηματοδοτικά στοιχεία

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

200.000,00 €

4,63%

3,85%

200.000,00 €

6,41%

5,00%

0,00 €

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - [ΣΕΛ 114]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα
Προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη αλιευτική κληρονομιά, την
Αρχές κριτηρίων
ναυτική παράδοση της περιοχής
επιλογής**
Ωριμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Υπάρχει συνέργεια με τη δράση «Επενδύσεις από αλιείς για ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων» όπου
δίνεται έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό καθώς και με την δράση «Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής
δραστηριότητας» «Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές» όπου
δίνεται προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που επίσης αναδεικνύουν την θαλάσσια ταυτότητα της περιοχής. Επίσης με
τη δράση 19.2.13 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, καθώς και των σχετικών
υποδομών, όπου ενισχύονται παρεμβάσεις ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής γενικότερα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης δράσης υπάρχει με την επενδυτική προτεραιότητα του ΕΠ
Στερεάς Ελλάδας 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
σύμφωνα με την οποία η ΠΣΤΕ διαθέτει πλούσια και πολυποίκιλη φυσική και πολιτιστική κληρονομία γι αυτό η
προστασία και ανάδειξη της είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ταυτότητας της περιοχής, για την ποιότητα της
ζωής των κατοίκων, για την ελκυστικότητά της ως τόπου κατοίκησης και τουρισμού.

Δείκτες Εκροών***

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες

200.000,00 €

Ε.2 - Συνολική επένδυση

200.000,00 €

Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται
στήριξη
Ε.15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες
υπηρεσίες/υποδομές
Δείκτες Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε
υποστηριζόμενα έργα

2

20.000,00 €

10 (κατά την υλοποίηση της Δράσης)

4.2.2 Δράσεις του Μέτρου 4.3: Διαπεριφερειακή – διακρατική συνεργασία
μεταξύ αλιευτικών περιοχών

Τίτλος Δράσης

Διατοπική συνεργασία μεταξύ αλιευτικών περιοχών: Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές
& Αλιεία

Κωδικός Δράσης

4.3.1

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

άρθρο 35, παρ. 1 σημ γ. Κανονισμός 1303/2013, άρθρο 64 Κανονισμός 508/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» αφορά σε μια διατοπική συνεργασία μεταξύ των
παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων που
αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές. Οι παράκτιες
ζώνες είναι σχετικά εύθραυστα οικοσυστήματα. Η άτακτη αστικοποίηση και ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις πιέσεις
που προέρχονται από εντατικές τουριστικές, αλιευτικές και γεωργικές δραστηριότητες, μπορεί να οδηγήσουν σε
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ραγδαία υποβάθμιση των παράκτιων βιοτόπων και πόρων. Αντίστοιχα και οι κίνδυνοι από τροπικά τοξικά ψάρια ή
άλλους παράγοντες που βλάπτουν το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, χρήζουν παρακολούθησης,
πρόληψης και ανάληψης δράσεων για την επίλυσή τους.
Ενδεικτικές δράσεις:
1. Προπαρασκευαστική φάση
2. Συντονισμός και υλοποίηση σχεδίου θεματικής και γεωγραφικής συνεργασίας
3. Καταγραφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η επίδρασή τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα
 Τομείς διερεύνησης: τουρισμός, μεταφορές, ρύπανση από χερσαίες πηγές (π.χ. γεωργία),
υδατοκαλλιέργεια, ΑΠΕ
 Ηλεκτρονική πλατφόρμα ή άλλη καινοτόμος μέθοδος απεικόνισης και παρακολούθησης των απειλών
από την ανθρώπινη δραστηριότητα για το περιβάλλον και τη θαλάσσια αλιεία
4. Πιλοτικές δράσεις και μέτρα αντιμετώπισης των απειλών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
 Δράσεις εκπαίδευσης αλιέων για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απειλών
 Πρόγραμμα καταγραφής και συγκομιδής άδειων πλαστικών δοχείων από φυτοφάρμακα κ.ά αγροχημικά
στις παράκτιες ζώνες και ιδιαίτερα σε περιοχές που εκβάλλουν μεγάλα υδατορέματα ή υφίστανται
ιδιαίτερης σημασίας υγροβιότοποι
5. Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πληθυσμού
 Οργάνωση κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων σε κατοίκους παράκτιων περιοχών ή επαγγελματίες
που σχετίζονται με την θάλασσα (π.χ νέους και παλαιούς αλιείς, κατόχους σκαφών, τουριστικά
καταστήματα κ.ά) για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων.
6. Δράσεις πολιτικής προστασίας
 Οργάνωση εθελοντικών ομάδων
 Ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας
 Δημιουργία και δικτύωση εθελοντικής ομάδας κρούσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
7. Έρευνα και καταγραφή των απειλών από την είσοδο τροπικών ψαριών στη Μεσόγειο (λαγοκέφαλος,
λεοντόψαρο, γερμανός κ.λπ.) στην αλιεία και στο περιβάλλον
 Αξιοποίηση συμπερασμάτων διεθνών συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων και σχετικών μελετών
8. Παρατηρητήριο για την αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών (δίκτυο ερευνητικών φορέων και δράσεις)
 Ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης μεταξύ επαγγελματιών, επιστημονικών φορέων και διοίκησης στο
εσωτερικό (περιφ. Νοτίου και Β. Αιγαίου) και το εξωτερικό (Κύπρος, Ισραήλ, Τουρκία, Αίγυπτος,
Λίβανος ) με ανάλογα προβλήματα
 Οργάνωση δικτύου αλιευτικών συλλόγων με στόχο την συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τα
ερευνητικά ιδρύματα και το παρατηρητήριο στα ζητήματα παρακολούθησης, καταγραφής και
αντιμετώπισης των θαλάσσιων κινδύνων
9. Δημοσιότητα – Προβολή – διάχυση αποτελεσμάτων
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κ.λπ.)
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων που θα συμμετέχουν στο σχέδιο περιλαμβάνουν τα εξής:
Α) περιοχή εφαρμογής νησιά ή νησιωτικό σύμπλεγμα ή παράκτιες περιοχές
Β) περιβαλλοντικές απειλές και προβλήματα που σχετίζονται με την αλιεία
Γ) δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών πυρήνων μεταξύ των ΟΤΔ
Δ) εμπειρία στις συνεργασίες και γνώση του αντικειμένου
Οι εταίροι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας είναι(στην πλειοψηφία τους) να εταίρου που έχουν
συνεργαστεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε άλλο σχέδιο συνεργασίας, έχουν αναπτύξει
αντίστοιχες δράσεις στο παρελθόν και έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό στο πλαίσιο της
στρατηγικής του ΤΑΠΤΚ που τους αφορά..
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από είκοσι (20) ΟΤΔ στην Ελλάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου
ανέρχεται σε 1.3400.000,00€.
Η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ως συντονιστής εταίρος, έχει ορίσει ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία στη
δικτύωση, τις συνεργασίες και το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων, ως υπεύθυνο της Υπο-δράσης.
Αντίστοιχα, και κάθε ΟΤΔ – εταίρος του σχεδίου, έχει ορίσει εκπρόσωπό της που θα συμμετέχει ενεργά στην
υλοποίηση των δράσεων και θα φέρει και την ευθύνη για την αποτελεσματικότητά τους σε επίπεδο ΟΤΔ.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)
Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων
που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές.
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ομάδων που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε
έκτακτες περιπτώσεις και η δικτύωση – συνεργασία των σχετικών φορέων και ιδρυμάτων με ομάδες κοινωνικού
διαλόγου σχετικές με το θέμα των απειλών στην αλιεία και το περιβάλλον.
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Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας έχουν ως εξής:
 Έχει αποσταλεί στο συντονιστή εταίρο έγγραφη σύμφωνη γνώμη από κάθε ΟΤΔ εταίρο, με αναφορά στο ύψος
του ποσού συμμετοχής, αρμόδιο άτομο για το σχέδιο συνεργασίας και αναφορά στη διασύνδεση με τους
στόχους και την τοπική στρατηγική ανά εταίρο.
 Έχει σχεδιαστεί συνάντηση αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την
οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες εντάξεις και τον εμπλουτισμό και οριστικοποίηση των
κυρίως δράσεων του σχεδίου.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν
σε αυτό. Για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:
 1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων): οριστικοποίηση εταιρικού σχήματος με
πρόσκληση για συμμετοχή νέων εταίρων για τη δημιουργία περιφερειακών πυρήνων, οριστικοποίηση
δράσεων με εμπλοκή κοινωνικών και τοπικών φορέων.
 Συναντήσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την οργάνωση των δράσεων, με ευθύνη του συντονιστή
Δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο στόχο την εμπλοκή του τοπικού πληθυσμού
και φορέων της περιοχής.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής)
Με βάση την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τα στοιχεία της SWOT ANALYSIS, στην περιοχή παρέμβασης
υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις αλιευτικών υποδομών και περιβαλλοντικές βλάβες που έχουν προκληθεί από ανθρώπινη
δραστηριότητα στις παράκτιες περιοχές, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη πλευρά έχει αυξηθεί η ζήτηση
προϊόντων αλιείας, ο αλιευτικός τουρισμός παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και έχουν ενισχυθεί οι παρεμβάσεις που αφορούν
τις αλιευτικές περιοχές για μια βιώσιμη αλιεία και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέσω της υλοποίησης της δράσης
εξυπηρετείται η δευτερεύουσα θεματική κατεύθυνση της εισαγωγής πρακτικών αειφορίας και υποστηρίζεται η κύρια θεματική
κατεύθυνση της ανάδειξης της ταυτότητας της περιοχής δεδομένου ότι η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής αποτελεί
προϋπόθεση για την ανάδειξή της.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

Συνολικός
Προϋπολογισμός

80.000,00 €

100,00%

1,53%

Δημόσια Δαπάνη

80.000,00 €

100,00%

2,00%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: οι ΟΤΔ που θα συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.

Αρχές κριτηρίων
επιλογής**

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές κριτηρίων του ΠΑΑ 2014-2020 το σχέδιο συνεργασίας και
οι δράσεις του θα πρέπει:
 Να είναι συνδεδεμένο με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της κάθε ΟΤΔ και να
αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα του με τις επιμέρους δράσεις του τοπικού
προγράμματος του κάθε εταίρου.
 Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 Να ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στις δράσεις του.
 Να είναι σύμφωνο με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και
 Να προωθεί την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

Η Δράση είναι συμπληρωματική, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από όλες τις Δράσεις που σχετίζονται με την
αλιεία, το περιβάλλον, την Ποιότητα Ζωής, την Ενεργοποίηση βασικών υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία και
τις παράκτιες περιοχές, αλλά κυρίως με δράσεις ανάδειξης των απειλών που δημιουργούνται από την ανθρώπινη
δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ειδικότερα, η δράση εμφανίζει συνέργεια /
συμπληρωματικότητα με τις δράσεις: 19.2.15, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή

Το Σχέδιο λειτουργεί συνεργατικά και συμπληρωματικά με δράσεις – στρατηγικές προάσπισης και προστασίας του
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θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον ενισχύει και μεγεθύνει Τομεακές Προσπάθειες του ΕΠΑΛ και στόχος είναι να
αποτελέσει, σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, σημαντικό εργαλείο ανάδειξης των απειλών που έχει
να αντιμετωπίσει η θάλασσα και το παράκτιο περιβάλλον τα επόμενα χρόνια.
Ε.1: Συνολικές δημόσιες δαπάνες
Δείκτες Εκροών***

Δείκτες Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Ε.21: Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται
στήριξη

80.000,00 €
1

Ε.22: Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου

20 ΟΤΔ

Ειδικός Δείκτης: Πλήθος περιοχών που αναπτύσσουν
σταθερή σχέση συνεργασίας

20
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4.3 Τεκμηρίωση Συμπληρωματικότητας Μεταξύ των Δράσεων του
Τοπικού Προγράμματος (ΕΓΤΑΑ ή / και ΕΤΘΑ)
Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων (ΕΓΤΑΑ ή και ΕΤΘΑ) του τοπικού προγράμματος
τεκμηριώνεται από τα παρακάτω:
Η δράση 19.2.3.1 είναι συμπληρωματικήμε τιη δράση 19.2.2.2 «Ενίσχυση επενδύσεων στην
μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» ηκαι όλες μαζί με τη δράση 19.2.2.6
«Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της
προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. Επιπλέον μαζί με τις υπόλοιπες δράσεις
ιδιωτικών επενδύσεων (19.2.2.3, 19.2.2.4., 19.2.2.5 και 19.2.6.2) στην περιοχή εφαρμογής του ΠΑΑ
αλλά και μαζί με τις δράσεις των Ομάδων Γ και Δ του Μέτρου 4.2, στην περιοχή εφαρμογής του
ΕΠΑΛΘ συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή
Ως προς τη δράση βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
(19.2.5.1), υπάρχει συνέργεια με τη δράση19.2.2.2 και 19.2.3.1 δεδομένου ότι η παρούσα δράση
συμβάλει στην εξυπηρέτηση της μεταφοράς της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Οι δράσεις 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής» και η αντίχοιχη οριζόντιά της (19.2.3.4.) είναι συμπληρωματικές με τη δράση
19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» συμβάλλοντας στον περιορισμό της
πληθυσμιακής απερήμωσης της περιοχής, και συνεργούν με τις υπόλοιπες δράσεις ιδιωτικών
επενδύσεων. Ειδικότερα οι δράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5 συνεργούν με τις δράσεις που αφορούν
στον τουριστικό τομέα καθώς μέσω αυτής ενισχύονται παντοπωλεία, εμπορικά καταστήματα λαϊκής
τέχνης, γραφεία τουρισμού, υπηρεσίες catering, δραστηριότητες ψυχαγωγίας, αθλητικές
εγκαταστάσεις κ.λπ. αλλά και με τις δράσεις τις σχετικές με τις βασικές υπηρεσίες – ανάπλαση
χωριών.
Οι δράσεις 19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» και η αντίστοιχη οριζόντιά της (19.2.3.3), οι οποίες
στοχεύουν στη βελτίωση και διεύρυνση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος είναι
συμπληρωματικές με τη δράση 19.2.2.6 και ιδιαίτερα με το σκέλος αυτής που αφορά στα
πολυλειτουργικά αγροκτήματα αλλά και με τη δράση 19.2.7.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και
πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με
τον αγροτουρισμό» . Επιπλέον, λειτουργούν συμπληρωματικά και με τις δράσεις 19.2.4.3 «Στήριξη
για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας» όπου προβλέπονται υποδομές
εναλλακτικού τουρισμού, 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» και 19.2.4.5 «Στήριξη για
μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» για την
ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που συμπληρώνει το τουριστικό προϊόν της
περιοχής. Παράλληλα, συνεργούν με τη δράση 19.3 «Νήσων Περίπλους» που αφορά τη
διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με θέμα τον πολιτισμό και την
ανάπτυξη. Τέλος, υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις δράσεις των Ομάδων Α, Γ και Δ του Μέτρου
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - [ΣΕΛ 119]

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

4.2. στην περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ και με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται συνολικά το
τουριστικό προϊόν της περιοχής.
Η δράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια» παρουσιάζει συμπληρωματικότητα
με τις δράσεις 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών», 19.2.4.3 και 19.2.4.5,
καθώς και με τις δράσεις της Ομάδας Α του Μέτρου 4.2. στην περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ όπου
προβλέπονται δράσεις βελτίωσης της εικόνας των οικισμών.
Ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των δράσεων που
αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις και της δράσης 19.2.4.1 όπου δίνεται έμφαση σε παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της περιοχής και
στη μείωση γενικότερα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιοχή.
Τέλος, η δράση 19.2.4.5 είναι συμπληρωματική με τη δράση 19.2.6.1 «Πρόληψη και αποκατάσταση
δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά
συμβάντα» και λειτουργεί συνεργιστικά με τη δράση 19.2.4.3 που σχετίζεται με την ανάπτυξη ήπιων
παρεμβάσεων στη φύση. Επίσης συνέργεια υπάρχει και με τις δράσεις της Ομάδας Α του Μέτρου
4.2. και τις δράσεις του Μέτρου 4.3. στην περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ.

4.4 Τεκμηρίωση Συμπληρωματικότητας με Λοιπές Αναπτυξιακές
Δράσεις στην Ευρύτερη Περιοχή
Η συμπληρωματικότητα των δράσεων του τοπικού προγράμματος με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις
στην ευρύτερη περιοχή, τεκμηριώνεται από τα παρακάτω:
Οι δράσεις 19.2.2.2 «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής», 19.2.3.1 «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής» και 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» είναι σύμφωνες με την
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (RIS3) και
συγκεκριμένα τους άξονες 2 και 4 , σύμφωνα με την οποία, αναδυόμενες μεταποιητικές
δραστηριότητες για την περιοχή της Εύβοιας που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή είναι οι:
ποτοποιία και ιδιαίτερα η οινοποιία, παραγωγή και τυποποίηση λαδιού, τυροκομία και παρασκευή
γαλακτοκομικών προϊόντων, παρασκευή προϊόντων από μέλι (π.χ. μέλι Καρύστου ερεικόμελο),
παραγωγή προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, συσκευασία, τυποποίηση,
μεταποίηση οπωροκηπευτικών παραγωγή προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά,
σφαγή, επεξεργασία και μεταποίηση κρέατος.
Η δράση βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (19.2.5.1),
είναι συμπληρωματική με σημαντικό αριθμό δράσεων που προβλέπονται από τα ΕΠ των Δήμων της
περιοχής με στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου αγροτικού – οδικού δικτύου.
Οι δράσεις 19.2.2.3. «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», 19.2.3.3. «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων
στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» που,
δίνουν έμφαση σε ποιοτικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς και οι δράσεις 19.2.4.3.
«Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι
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χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)», 19.2.4.4. «Ενίσχυση
πολιτιστικών εκδηλώσεων» 19.2.4.5. «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που
συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», καθώς και οι δράσεις της Ομάδας Α του Μέτρου 4.2. στην
περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ, είναι συμπληρωματικές με τον Άξονα 2 "Βιομηχανία της Εμπειρίας"
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020, με σκοπό τη
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας (ανάδειξη
φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής). Συμπληρωματικότητα επίσης υπάρχει με έργα
των Δήμων που ήδη υλοποιήθηκαν ή με σχεδιαζόμενα έργα που προγραμματίζονται από τα
Επιχειρησιακά τους προγράμματα για την νέα προγραμματική περίοδο.
Οι δράσεις 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής», 19.2.3.4. «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής», 19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»
19.2.6.2. «Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία
δασικών προϊόντων» όπως και οι δράσεις των Ομάδων Γ και Δ του Μέτρου 4.2 στην περιοχή
εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ, είναι συμπληρωματικές με τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Η δράση 19.2.4.1. «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία
εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα
δημόσια κτίρια» και η δράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)» συμπληρώνουν άλλα, προβλεπόμενα έργα ύδρευσης,
αποχέτευσης, βασικών υπηρεσιών προτεινόμενα από τους Δήμους για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς
Ελλάδας, καθώς και με έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – συστημάτων.
Η δράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» και οι δράσεις των Ομάδων Α και Β του Μέτρου 4.2. στην
περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ, είναι συμπληρωματικές με την επενδυτική προτεραιότητα του ΕΠ
Στερεάς Ελλάδας 6c - Διατήρηση, προστασία της φυσικής κληρονομιάς καθώς και με την Εθνική
Στρατηγική με τη Βιοποικιλότητα.
Η δράση 19.2.6.1. «Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα» είναι συμπληρωματική με τις ενέργειες
πολιτικής προστασίας όλων των ΟΤΑ της περιοχής αλλά και των άλλων αρμόδιων Οργάνων σε
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Επίσης, με την επενδυτική
προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση
ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων
διαχείρισης των καταστροφών.
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Η δράση δικτύωσης & συνεργασίας (19.2.7.3.) καθώς και η δράση 19.3.1 Διατοπική Συνεργασία
"Νήσων Περίπλους είναι συμπληρωματικές με την επενδυτική προτεραιότητα 1b του ΕΠ Στερεάς
Ελλάδας, όπου προωθείται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων
στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην ενθάρρυνση της
ζήτησης, στη δικτύωση. Επίσης είναι συμπληρωματικές με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και την
ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας στην περιοχή.
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5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ είναι πολύ-ταμειακό και γίνεται χρήση του επικεφαλής ταμείου του
ΕΓΤΑΑ. Η αποτύπωση του χρηματοδοτικού πλάνου του τοπικού προγράμματος γίνεται σύμφωνα με
τα υποδείγματα των πινάκων που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι στα αθροίσματα δεν υπολογίζεται
το υπομέτρο 19.1.
Επιπλέον σημειώνεται ότι για τις υποδράσεις 19.2.3.3 – 19.2.3.5 η τιμή που έχει χρησιμοποιηθεί ως
ποσοστό της δημόσιας ενίσχυσης είναι 50% ως μεσοσταθμική τιμή


του 35% και του 45% που προβλέπεται αντίστοιχα για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
σύμφωνα με τον Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων (Άρθρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014) και του
65% που προβλέπεται στο Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜ. ΔΑΠ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ/ΧΗ

ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής
56.552,00 €
56.552,00 €
19.1
ανάπτυξης
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)

19.2

- €

6.740.384,62 €

4.270.000,00 €

2.470.384,62 €

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

19.3

140.000,00 €

140.000,00 €

- €

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

19.4

1.740.000,00 €

1.740.000,00 €

- €

8.676.936,62€

6.150.000,00 €

2.470.384,62 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014 -2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020
Στήριξη για Προπαρασκευή
Εφαρμογή Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των
Τοπικών Κοινοτήτων
Δραστηριότητες Συνεργασίας

4.1

23.448,00 €

23.448,00 €

- €

4.2

3.317.552,53 €

2.476.552,00 €

841.000,53 €

4.3

50.000,00 €

50.000,00 €

- €

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμός

4.4

0,00 €

0,00 €

- €

3.391.000,53 €

2.550.000,00 €

841.000,53 €

12.067.937,15 €

8.700.000,00 €

3.311.385,15 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 -2020
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι τιμές για το τμήμα του πίνακα που αφορά στην Προτεραιότητα 4 δεν είναι οριστικές δεδομένου ότι η δεν έχει ολοκληρωθεί η
αναμόρφωση του τμήματος του Τοπικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020

19.1
56.552,00 €

Συνολικό κόστος Υπομέτρου

19.2
6.740.384,62 €

19.3
140.000,00 €

19.4
1.740.000,00 €

77,7%

1,6%

20.1%

4.270.000,00 €

140.000,00 €

1.740.000,00 €

69,4%

2,3%

28,3%

4.1
23.448,00 €

4.2
3.317.552,53 €

4.3
50.000,00 €

0,7%

97,8%

1,5%

0,0%

23.448,00 €

2.476.552,00 €

50.000,00 €

- €

0,9%

97,1%

2,0%

0,0%

Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του συν.
κόστους της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
56.552,00 €

Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί της
δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020**
Συνολικό κόστος Μέτρου
Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του συν.
κόστους της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Μέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί της
δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

4.4
- €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι τιμές για το τμήμα του πίνακα που αφορά στην Προτεραιότητα 4 δεν είναι οριστικές δεδομένου ότι η δεν έχει ολοκληρωθεί η
αναμόρφωση του τμήματος του Τοπικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020
Στήριξη για την προετοιμασία
στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)
Στήριξη για την προπαρασκευή και
την υλοποίηση της συνεργασίας
(Διατοπική και διακρατική)
Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες
και την εμψύχωση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014 2020

19.1

56.552,00 €

19.2

854.000,00 €

854.000,00 €

854.000,00 €

854.000,00 €

854.000,00 €

19.3

28.000,00 €

28.000,00 €

28.000,00 €

28.000,00 €

28.000,00 €

248.571,43 €

248.571,43 €

248.571,43 €

248.571,43 €

248.571,43 €

1.130.571,43 €

1.130.571,43€

1.130.571,43 €

1.130.571,43 €

1.130.571,43€

412.758,70 €

412.758,70 €

412.758,70 €

412.758,70 €

412.758,70 €

8.333,33 €

8.333,33 €

8.333,33 €

8.333,33 €

19.4
0,00 €

248.571,43 €

248.571,43 €

248.571,43 €

248.571,43 €

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020
Στήριξη για προπαρασκευή

4.1

Εφαρμογή Τοπικής Ανάπτυξης με την
Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων

4.2

Δραστηριότητες Συνεργασίας

4.3

Δαπάνες Λειτουργία και Συντονισμός

4.4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23.448,00 €
412.758,70 €
8.333,33 €

0,00 €
0,00 €

8.333,33 €

23.448,00 €

421.092,03 €

421.092,03 €

421.092,03 €

421.092,03 €

421.092,03 €

421.092,03 €

272.019,43€

669.663,46 €

1.551.663,46 €

1.551.663,46

1.551.663,46 €

1.551.663,46 €

1.551.663,46
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€
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€

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ)

ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

19.1

Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής
ανάπτυξης

19.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη
γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και
του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί,
χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό
%

56.552,00 €

56.552,00 €

6.740.384,62 €

4.270.000,00 €

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%

100,0%

2.2470.384,62 €

375.000,00 €

150.000,00 €

40,0%

225.000,00 €

60,0%

892.307,69 €

580.000,00 €

65,0%

312.307,69 €

35,0%

246.153,85 €

160.000,00 €

65,0%

86.153,85 €

35,0%

246.153,85 €

160.000,00 €

65,0%

86.153,85 €

35,0%

180.000,00 €

90.000,00 €

50,0%

90.000,00 €

50,0%

1.200.000,00 €

480.000,00 €

40,0%

720.000,00 €

60,0%
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ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό
%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%

προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς
της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

19.2.4.1

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση,
αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.),
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και
των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά
ιατρεία, κ.λπ.)

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που
συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση,

1.200.000,00 €

600.000,00 €

50,0%

600.000,00 €

50,0%

280.000,00 €

140.000,00 €

50,0%

140.000,00 €

50,0%

340.000,00 €

170.000,00 €

50,0%

170.000,00 €

50,0%

15.000,00 €

15.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

570.000,00 €

570.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

160.000,00 €

160.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

10.000,00 €

10.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

795.000,00 €

795.000,00 €

100,0%

- €

0,0%
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό
%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%

αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων
και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών /
συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
19.2.5.1

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις

19.2.6.1

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα

19.2.6.2

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην
επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη
και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται
με τον αγροτουρισμό

19.3

Διατοπική και διακρατική συνεργασία

19.3.1

Διατοπική Συνεργασία «Νήσων Περίπλους»

19.3.2

Διαχρονική Ελληνική θεατρική παράδοση

19.3.3

Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας ENERDECA
ΙΙ_(ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT
CAPABILITIES)

19.4

Στήριξη της ΟΤΔ για τις λειτουργικές δαπάνες και την
εμψύχωση

100.000,00 €

100.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

50.000,00 €

50.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

50.000,00 €

20.000,00 €

40,0%

30.000,00 €

60,0%

30.769,23 €

20.000,00 €

65,0%

10.769,23 €

35,0%

140.000,00 €

140.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

40.000,00 €

40.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

50.000,00 €

50.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

1.740.000,00 €

1.740.000,00 €

- €
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- €

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

19.4.1

Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων

19.4.2

Λειτουργικές δαπάνες

19.4.3

Πάγια και λοιπός εξοπλισμός

19.4.4

Ενέργειες εμψύχωσης

19.4.5

Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνησης μελετών, ενέργειες
επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΑΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΘΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1.373.000,00 €

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό
%
1.373.000,00 €
100,0%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%
- €
0,0%

210.000,00 €

210.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

50.000,00 €

50.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

90.000,00 €

90.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

17.000,00 €

17.000,00 €

100,0%

- €

0,0%

8.676.936,62 €

6.150.000,00 €
2.550.000,00 €
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΤΘΑ)
ΚΩΔ.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ
Στήριξη για προπαρασκευή
Εφαρμογή τοπικής ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων
Επενδύσεις από αλιείς για ανάπτυξη συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων
Επενδύσεις από αλιείς για διαφοροποίηση εκτός των
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων
Επενδύσεις από αλιείς για διαφοροποίηση εκτός των
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων
Επενδύσεις από μη αλιείς για την αύξηση της προστιθέμενης
αξίας του αλιευτικού τομέα
Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/
υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής
δραστηριότητας
Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αλιευτικές περιοχές
Δραστηριότητες συνεργασίας
Διατοπική "Θαλάσσιο Περιβάλλον - Παράκτιες Απειλές &
Αλιεία"
Δαπάνες λειτουργία και συντονισμός
Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων
Λειτουργικές δαπάνες
Πάγια και λοιπός εξοπλισμός
Ενέργειες εμψύχωσης
Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνησης μελετών, ενέργειες
επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση)
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Τ.Θ.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

- €

50.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
%

Ποσό

2.500.000,00 €

- €

50.000,00 €
50.000,00 €

%

0,00 €
100,0%

- €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

2.550.000,00 €

0,00 €
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ,
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ)
(** Με βάση την παραδοχή ότι το 10% του προϋπολογισμού της κάθε δράσης του Υπομέτρου 19.2. θα έχει
κάποια μορφή καινοτομίας)

ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

19.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων
των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην
μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα μη γεωργικό
προϊόν για την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους
τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
μετά την 1η μεταποίηση, και του
εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό

674.038,46 €

427.000,00 €

37.500,00 €

15.000,00 €

89.230,77 €

58.000,00 €

24.615,38 €

16.000,00 €

24.615,38 €

16.000,00 €

%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό

%

247.038,46 €

40,0%

65,0%

65,0%

65,0%

22.500,00€

31.230,77 €

8.615.38 €

8.615.38 €
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60,0%

35,0%

35,0%

35,0%
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ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων
οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή
μεταποίησης, εμπορίας και/ή
ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα
γεωργικό προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου
με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία,
βελτίωση ή επέκταση τοπικών
βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και
των σχετικών υποδομών (πχ.
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά
ιατρεία, κ.λπ.)

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για
δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό

18.000,00 €

9.000,00 €

120.000,00 €

48.000,00 €

120.000,00 €

60.000,00 €

28.000,00 €

14.000,00 €

34.000,00 €

17.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό

%

50,0%

9.000.00 €

50,0%

40,0%

18.000,00 €

60,0%

50,0%

60.000,00 €

50,0%

50,0%

50,0%

100,0%

14.000,00 €

17.000,00 €

- €

100,0%
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50,0%

50,0%

0,0%

0,0%
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ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ
υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης, τουριστικές
πληροφορίες και τουριστικές
υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ.
σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό

15.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

19.2.6.1

Πρόληψη και αποκατάσταση
δασών και δασικών εκτάσεων
από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα

19.2.6.2

Επενδύσεις σε δασοκομικές
τεχνολογίες και στην
επεξεργασία, κινητοποίηση και
εμπορία δασικών προϊόντων

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων για διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και τη
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και
πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και/ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που
συνδέονται με τον
αγροτουρισμό

19.3

Διατοπική και διακρατική
συνεργασία

19.3.1

Διατοπική Συνεργασία «Νήσων
Περίπλους»

50.000,00 €

50.000,00 €

19.3.3

Διαχρονική Ελληνική θεατρική
παράδοση

40.000,00 €

40.000,00 €

19.3.2

Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας
ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT
OF EUROPEAN RURAL
DEVELOPMENT CAPABILITIES)

50.000,00 €

50.000,00 €

814.038,46 €

567.00,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΑΑ

5.000,00 €

2.000,00 €

3.076,92 €

2.000,00 €

140.000,00 €

%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό

%
- €

100,0%

- €

0,0%

40,0%

3.000,00
€

60,0%

65,0%

1.076,92
€

35,0%

140.000,00 €

- €
100,0%

100,0%

100,0%

- €

- €

- €

247.038,46 €
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0,0%

0,0%

0,0%

