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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του τοπικού προγράμματοςCLLD / LEADERκαι σε συνέχεια των Φακέλων Α και Β
όπως αυτοί υποβλήθηκαν, παρουσιάζονται στα κεφάλαια του παρόντος τεύχους τα παρακάτω:
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, του Κεφαλαίου 2
του Φακέλου Α, στον οποίο περιλαμβάνονταν τα στοιχεία που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα, τον
Δήμο, την Τοπική Κοινότητα, τον χαρακτηρισμό αυτής, την έκταση και τον πληθυσμό της περιοχής
εφαρμογής για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και στον οποίο έχει προστεθεί η στήλη του Γεωγραφικού Κωδικού
Καλλικράτη.
Η αναμόρφωση των θεματικών κατευθύνσεων, κάνοντας χρήση των θεματικών κατευθύνσεων οι οποίες
προέκυψαν από την ομογενοποίηση του συνόλου των προτάσεων. Παράλληλα στα πλαίσια της
αναμόρφωσης της πρότασης, στα τεχνικά δελτία κάθε υποδράσης του Κεφαλαίου 3 , δηλώνεται πλέον μία
μόνο θεματική κατεύθυνση η οποία συνδέει την υποδράση με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος.
Η αναμόρφωση των τεχνικών δελτίων υποδράσεων, βάσει του προτύπου και λαμβάνοντας υπόψη την
κωδικοποίηση που έχει αποσταλεί με τα σχετικά έγγραφα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Προγράμματος.
Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του τοπικού προγράμματος, αλλά και ειδικότερα των δράσεων και
υποδράσεων και δεδομένης της αριθ. πρωτ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα « Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ
2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης», το κεφάλαιο 5
Περιλαμβάνει τους χρηματοδοτικούς πίνακες.

2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2.1

Παρουσίαση προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, για την εφαρμογή ενός Προγράμματος, πολυταμειακής προσέγγισης
(συμμετοχή ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ), περιλαμβάνει τα νησιά της Σάμου, της Ικαρίας και του νησιωτικού συμπλέγματος
Φούρνων Κορσεών. Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται στους 42.859 κατοίκους με
βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2011, η συνολική έκταση είναι 780,625km2, ενώ η πυκνότητα
του πληθυσμού είναι 54,90 κάτοικοι / km2 .
Σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ όπως αυτή ισχύει, το σύνολο της περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως
νησιωτική. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δήμοι και Δημοτικές Ενότητές τους που
περιλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης, με την έκταση που καταλαμβάνουν και τον πληθυσμό τους.
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται αναλυτικά η περιοχή παρέμβασης, όπως είχε παρουσιαστεί στο
κεφάλαιο 2 του φακέλου Α, αναμορφωμένος με την προσθήκη της στήλης του Γεωγραφικού Κωδικού Καλλικράτη.
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Πίνακας Περιοχής παρέμβασης

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιφερειακή
Ενότητα

Δήμος

Δημοτική
Ενότητα

Τοπική /
Δημοτική
Κοινότητα

54010101

LEADER ΠΑΑ 20142020

LEADER ΕΠΑΛΘ
2014-2020

Έκταση
(km2)

Μόνιμος
Πληθυσμός
(στοιχεία
2011)

Έκταση
(km2)

Μόνιμος
Πληθυσμός
(στοιχεία
2011)

Νησιωτική

34,094

2.955

34,094

2.955

54010102

Νησιωτική

27,362

334

27,362

334

54010103

Νησιωτική

13,911

222

13,911

222

54010201

Νησιωτική

8,332

768

8,332

768

54010202

Νησιωτική

9,617

178

9,617

178

54010203

Νησιωτική

19,769

516

19,769

516

54010204

Νησιωτική

8,466

499

8,466

499

54010205

Νησιωτική

14,636

180

14,636

180

54010206

Νησιωτική

17,605

608

17,605

608

54010301

Νησιωτική

43,93

1.125

43,93

1.125

54010302

Νησιωτική

20,107

757

20,107

757

54010303

Νησιωτική

36,859

281

36,859

281

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ
ΚΗΡΥΚΟΥ

-

-

-

-

-

-

-

-

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΔΗΛΟΥ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ

-

-

-

-

-

-

-

ΔΗΜΟΣ
ΦΟΥΡΝΩΝ
ΚΟΡΣΕΩΝ

-

-

5402

Νησιωτική

45,879

1.459

45,879

1.459

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΕΟΣ

Δημοτική
Κοινότητα
Σαμίων

56010101

Νησιωτική

9,63

6.251

9,63

6.251

-

Τοπική
Κοινότητα
Αγίου
Κωνσταντίνου

Νησιωτική

1,286

369

1,286

369

-

-

Δημοτική
Κοινότητα
Αγίου Κηρύκου

Γεωγραφικός
Κωδικός
Καλλικράτη

Χαρακτηρισμός
περιοχής
σύμφωνα με
την οδηγία
ΕΟΚ 75/268

Τοπική
Κοινότητα
Περδικίου
Τοπική
Κοινότητα
Χρυσοστόμου
Τοπική
Κοινότητα
Ευδήλου
Τοπική
Κοινότητα
Αρεθούσης
Τοπική
Κοινότητα
Δάφνης
Τοπική
Κοινότητα
Καραβοστάμου
Τοπική
Κοινότητα
Μαγγανίτου
Τοπική
Κοινότητα
Φραντάτου
Δημοτική
Κοινότητα
Ραχών
Τοπική
Κοινότητα
Αγίου
Πολυκάρπου
Τοπική
Κοινότητα
Καρκιναγρίου

56010102
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Τοπική
Κοινότητα
Αμπέλου
Δημοτική
Κοινότητα
Βαθέος
Τοπική
Κοινότητα
Βουρλιωτών
Τοπική
Κοινότητα
Κοκκαρίου
Τοπική
Κοινότητα
Μανολατών
Τοπική
Κοινότητα
Παλαιοκάστρου
Τοπική
Κοινότητα
Σταυρινήδων
Δημοτική
Κοινότητα
Καρλοβασίων
Τοπική
Κοινότητα
Αγίων
Θεοδώρων
Τοπική
Κοινότητα
Δρακαίων
Τοπική
Κοινότητα
Καστανέας
Τοπική
Κοινότητα
Κονταιίκων
Τοπική
Κοινότητα
Κοντακαιίκων
Τοπική
Κοινότητα
Κοσμαδαίων
Τοπική
Κοινότητα
Λέκας
Τοπική
Κοινότητα
Πλατάνου
Τοπική
Κοινότητα
Υδρούσσης
Δημοτική
Κοινότητα
Μαραθοκάμπου
Τοπική
Κοινότητα
Καλλιθέας
Τοπική
Κοινότητα
Κουμαιίκων
Τοπική
Κοινότητα
Νεοχωρίου
Τοπική
Κοινότητα
Σκουραιίκων

56010103
Νησιωτική

12,214

309

12,214

309

56010104

Νησιωτική

44,386

3.147

44,386

3.147

56010105

Νησιωτική

18,548

501

18,548

501

56010106

Νησιωτική

11,94

1.060

11,94

1.060

56010107

Νησιωτική

5,645

131

5,645

131

56010108

Νησιωτική

20,677

707

20,677

707

56010109

Νησιωτική

2,595

42

2,595

42

56010201

Νησιωτική

21,328

6.869

21,328

6.869

Νησιωτική

2,957

123

2,957

123

56010203

Νησιωτική

10,169

112

10,169

112

56010204

Νησιωτική

6,126

164

6,126

164

56010205

Νησιωτική

6,908

350

6,908

350

56010206

Νησιωτική

8,327

962

8,327

962

56010207

Νησιωτική

13,293

91

13,293

91

56010208

Νησιωτική

5,809

419

5,809

419

56010209

Νησιωτική

11,619

396

11,619

396

56010210

Νησιωτική

14,083

369

14,083

369

56010301

Νησιωτική

47,903

1.900

47,903

1.900

56010302

Νησιωτική

17,535

136

17,535

136

56010303

Νησιωτική

8,774

376

8,774

376

56010304

Νησιωτική

6,476

62

6,476

62

56010305

Νησιωτική

6,195

135

6,195

135

56010202
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Δημοτική
Κοινότητα
Πυθαγορείου
Τοπική
Κοινότητα
Κουμαραδαίων
Τοπική
Κοινότητα
Μαυρατζαίων
Τοπική
Κοινότητα
Μεσογείου
Τοπική
Κοινότητα
Μύλων
Δημοτική
Κοινότητα
Μυτιληνιών
Δημοτική
Κοινότητα
Παγώνδου
Τοπική
Κοινότητα
Πανδρόσου
Τοπική
Κοινότητα
Πύργου
Τοπική
Κοινότητα
Σπαθαραίων
Δημοτική
Κοινότητα
Χώρας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ/-ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/-ΩΝ (που
εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
-

-

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

56010401

Νησιωτική

5,385

1.500

5,385

1.500

56010402

Νησιωτική

8,856

130

8,856

130

56010403

Νησιωτική

7,865

301

7,865

301

56010404

Νησιωτική

14,356

109

14,356

109

56010405

Νησιωτική

10,591

248

10,591

248

56010406

Νησιωτική

35,094

2.107

35,094

2.107

56010407

Νησιωτική

33,754

1.395

33,754

1.395

56010408

Νησιωτική

10,872

110

10,872

110

56010409

Νησιωτική

12,173

419

12,173

419

56010410

Νησιωτική

15,794

337

15,794

337

56010411

Νησιωτική

10,895

1.340

10,895

1.340

780,625

42.859

780,625

42.859

3847,62

199.231

3847,62

199.231

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2011, Ιδία επεξεργασία
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3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: MEΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στη συνέχεια εξειδικεύεται η στρατηγική και οι ειδικοί στόχοι για την περιοχή παρέμβασης, στη βάση των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, από την
ανάλυσηSWOTκαι από τη διαδικασία διαβούλευσης της ΟΤΔ με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό. Επιπλέον,
λαμβάνονται υπόψη οι άξονες και οι στόχοι του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης(ΕΣΠΑ) 20142020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020καιτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και
Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, το ΠΕΠ και η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίουκ.ά..
Το παρακάτω σχήμα περιγράφει τον τρόπο εργασίας και θέτει το πλαίσιο, για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής
σε ότι αφορά την περιοχή παρέμβασης.
Εικόνα 3.1-1:Πλαίσιο εργασίας για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής

Η δρομολόγηση της διαδικασίας ΤΑΠΤοΚ– Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, μπορεί να
αναλυθεί σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων βημάτων ή κύκλων για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των τριών
κύριων συνιστωσών α) της Στρατηγικής, β) της Σύμπραξης και γ) της Περιοχής.1Ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι
1

Σύμφωνα με ειδική έκθεση εμπειρογνωμόνων για την Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 2014)
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συνιστώσες αλληλεπιδρούν αποτελεί τη βάση της αλλαγής προσανατολισμού με κατεύθυνση από τη βάση προς
την κορυφή, η οποία συνιστά το θεμέλιο της ΤΑΠΤοΚ. Τα βήματα αυτά μπορούν να απεικονιστούν με τη μορφή
σπείρας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σπειροειδές διάγραμμα για το τρίπτυχο «περιοχή, σύμπραξη και
στρατηγική» της ΤΑΠΤοΚ σε βάθος χρόνου.
Εικόνα 3.1-2: Σπειροειδές διάγραμμα για το τρίπτυχο «περιοχή, σύμπραξη και στρατηγική» της ΤΑΠΤΚ σε βάθος χρόνου
(Πηγή: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, Έκθεση με τίτλο «Καθοδήγηση για τα κράτη μέλη και για τις αρχές
του προγράμματος - Καθοδήγηση για του

Η διαδρομή που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Στρατηγικής, με ανάδραση με την Τοπική Σύμπραξη και
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα στοιχεία της Περιοχής Παρέμβασης, περιγράφεται ως εξής:

3.2 ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Με βάση την ΑνάλυσηSWOT, η περιοχή διαθέτει ορισμένα διακριτά γεωγραφικά χαρακτηριστικά που σε μεγάλο
βαθμό προσδιορίζουν και το αναπτυξιακό προφίλ της διαχρονικά, αλλά πολύ περισσότερο σε μία περίοδο
οικονομικής κρίσης και έξαρσης του προσφυγικού ζητήματος. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η θέση της στην
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ελληνική περιφέρεια και ταυτόχρονα στο νησιωτικό χώρο σε απόσταση από τα κέντρα, και κοντά στα διεθνή
σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Ακόμα βασικό χαρακτηριστικό είναι το μικρό σχετικά μέγεθος των νησιών της
περιοχής παρέμβασης, δεδομένο που παραπέμπει στα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις προκλήσεις που
δέχονται ιδίως τα μικρά νησιά σε ευρωπαϊκό σύγχρονο πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές, η χωρική τοποθέτηση και η
φυσική γεωγραφία δημιουργεί δηλαδή προβλήματα και συνεπάγεται προκλήσεις διαφορετικές, σε σύγκριση με
άλλες περιοχές, αλλά είναι και βασική πεποίθηση της ΟΤΔ ότι μπορεί να στηρίξει και μία μοναδική ταυτότητα και
ένα εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης σε βιώσιμους οικονομικούς όρους και με οφέλη δίκαια κατανεμημένα στην
περιοχή.
Αναλυτικά, ως κύρια προβλήματα που σχετίζονται τόσο με τη νησιωτικότητα, όσο και με την μεθοριακή θέση,
μακριά από τον κεντρικό κορμό της ηπειρωτικής χώρας, είναι η σταθερή επιδείνωση των δημογραφικών μεγεθών
και η συνεχιζόμενη ιδίως μετανάστευση των νέων, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδομίας μεγάλης μερίδας του
τοπικού πληθυσμού, η ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση ειδικάτων εργαζόμενων στον πρωτογενή τομέα, αλλά
και τα τελευταία χρόνια η συνεχόμενη και αυξανόμενη ροή και διέλευση προσφύγων λόγω της γενικευμένης
κινητικότητας πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Το τελευταίο ειδικότερα, μαζί με την
οικονομική κρίση, θεωρείται ότι διαβάλλει σημαντικά τις συνθήκες της τοπικής κοινωνικής συνοχής και
ταυτόχρονα, ανακόπτει την όποια δυναμική μπορεί να έχει διατηρήσει η τοπική επιχειρηματικότητα. Η τελευταία
γνωρίζει δηλαδή σημαντική πτώση και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε
έντονο ανασχηματισμό.
Εμφανείς προκλήσεις συναποτελούν στο παραπάνω πλαίσιο, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, ειδικά σε ομάδες
όπως οι νέοι και οι γυναίκες, και η γενική αποδιάρθρωση πρώτα από όλα της πρωτογενούς παραγωγής η οποία
γίνεται αισθητή συγκεκριμένα με μείωση της απασχόλησης και κάμψη του προϊόντος. Η κρίση ωστόσο αφορά
ακόμα τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες εμπορίου και την αλιεία η οποία επιπρόσθετα βάλλεται λόγω της
συρρίκνωσης των αποθεμάτων και της εισβολής ξενικών ειδών.
Από την άλλη πλευρά όμως παρουσιάζονται σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με
τα μοναδικά στοιχεία του φυσικού οικοσυστήματος και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τα οποία
χρήζουν αξιοποίησης με απώτερο στόχο την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Τα πιο δυνατά σημεία, συναποτελούν
ξεκινώντας από την παραγωγή βάση, τα ανώτερης ποιότητας τοπικά γεωργικά-αγροτικά προϊόντα, με πιο
χαρακτηριστικό το κρασί, το μέλι και το λάδι, αλλά και η αξιόλογη υφιστάμενη τουριστική προσφορά και η
οργανωμένη τουριστική υποδομή ειδικά σε ότι αφορά τους οικισμούς όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον των επισκεπτών (π.χ. Πυθαγόρειο, Καρλόβασι). Επιπρόσθετα πρέπει να γίνει αναφορά στο μοναδικό
φυσικό περιβάλλον, στις όμορφες παραλίες κατά μήκος των ακτογραμμών (σε κάθε ένα από τα νησιά), στα
εντυπωσιακά δάση, στην πλούσια βιοποικιλότητα (σε περιοχές σε μεγάλο μέρος ενταγμένες στο δίκτυο Νatura
2000 ειδικά σε ότι αφορά τη Σάμο),αλλά ακόμα, στον πλούτο του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ μοναδικά
επίσης γνωρίσματα συναποτελούν το πολιτιστικό απόθεμα και ο αξιοσημείωτος ιστορικός πλούτος ακόμα και ο
ιδιαίτερος νησιωτικός «τρόπος ζωής» των ανθρώπων.
Όλα αυτά, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη και διαμόρφωση στρατηγικής, η οποία ακόμα όμως
θα πρέπει να λάβει υπόψη τις σημαντικές ευκαιρίες που αναδύονται στο ευρύτερο οικονομικο-πολιτικό
περιβάλλον και αφορούν συνολικά την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη στην περιφέρεια, στο νησιωτικό χώρο
και στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από το τοπικό πρόγραμμα προτείνεται να αξιοποιηθούν
νέες δυνατότητες για τον τόπο, που μπορούν να προκύψουν με αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος του
πρωτογενή τομέα, την στήριξη της οικοτεχνίας, την ενσωμάτωση πολιτιστικών και ιστορικών χαρακτηριστικών
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στην ίδια την ταυτότητα του προϊόντος αλλά και τη δημιουργία ενός συγκροτημένου θεματικά και ανταγωνιστικού
εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, προσαρμοσμένου στις τοπικές ανάγκες και εξειδικεύσεις. Ακόμα, όμως θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση των
φυσικών πόρων τόσο στο έδαφος όσο και στη θάλασσα, στην κατεύθυνση του εναλλακτικού τουρισμού αλλά και
από την ενσωμάτωση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία, την παραγωγή ή και την εμπορική
προώθηση. Ειδικά η νέα τεχνολογία κρίνεται βασικό μέσο για την αντιστροφή κρίσιμων μειονεκτημάτων της
νησιωτικότητας και για την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων.
Συνοψίζοντας, σε γενικές γραμμές, η τοπική οικονομία βιώνει την κρίση την τελευταία σχεδόν οκταετία και
ταυτόχρονα έντονη αποδιάρθρωση με εντατική μετατόπιση της απασχόλησης και της αξίας από τον πρωτογενή
προς τον τριτογενή τομέα χωρίς ωστόσο άνοδο της παραγωγικότητας και του εισοδήματος συνολικά. Καθώς η
ανεργία αυξάνεται, η υποαπασχόληση εντείνεται και οι χαμηλές αποδόσεις παραμένουν, ειδικά σε ότι αφορά το
γεωργικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό κλάδο που στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα τις περισσότερες οικογένειες και
τους περισσότερους κατοίκους ειδικά στα μικρότερα νησιά και στις λιγότερο τουριστικές περιοχές, κρίνεται
αναγκαίος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μίας προληπτικής πολιτικής για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, τη συνοχή
και την καλύτερη διασύνδεση των τομέων παραγωγής με αξιοποίηση όλων των μοναδικών φυσικών και
πολιτιστικών πόρων. Βασικό μέσο για την επίτευξη της στρατηγικής θα είναι η ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηματικότητας και η στροφή στην ποιότητα, η ενδυνάμωση της τοπικής ταυτότητας όπως και των
συνεργασιών σε εδαφικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο οικονομικών παραγόντων. Στην κατεύθυνση αυτή,
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί παράλληλα, η συμπλήρωση του τοπικού εισοδήματος, η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.

3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η Στρατηγική και οι Στόχοι της ΟΤΔ διαμορφώνονται στο πλαίσιο διαφορετικών πολιτικών κατά την περίοδο 20142020. Γενικά, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη:
Α. Η Στρατηγική Ατζέντα ΕΥΡΩΠΗ 2020 (EUROPE 2020)
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρώπη 2020" αποτελεί το κύριο εργαλείο για την
καταπολέμηση της κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει πολλές από τις ευρωπαϊκές οικονομίες όπως και την
ελληνική, και συνολικά την οικονομία της Ε.Ε.. Στόχος είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και συγκεκριμένα της
έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, βιώσιμης, χάρη
στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· και χωρίς αποκλεισμούς, με
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. Συνοπτικά, η στρατηγική
επικεντρώνεται σε πέντε φιλόδοξους στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης,
της μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας.
B. Πολιτική για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη - Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020
Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εφαρμόζεται το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020
(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020), μέσα από το οποίο προωθείται ενεργά η Αρχή
για «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη». Η τελευταία καλείται να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του οφέλους από
την άσκηση των τομεακών πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης σε επίπεδο Ε.Ε. και
κρατών-μελών.
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Η προσέγγιση για Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, ορίζει ως στρατηγικούς
στόχους την επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των πόρων, εστιάζοντας
στη φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων χρησιμοποιώντας ως
κινητήρες, την ανταγωνιστικότητα και την τοπική επιχειρηματικότητα.
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο σχεδιασμός της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης γίνεται με
επικέντρωση στις επενδυτικές προτεραιότητες ανά Διαρθρωτικό Ταμείο που εξυπηρετούν θεματικούς στόχους.
Ένα από τα κύρια εργαλεία εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης είναι η “Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)”, η οποία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών ανισοτήτων σε ορισμένο χωρικό επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου εκδηλώνονται οι ανισότητες, δρουν οι
μακροπρόθεσμοι παράγοντες δημιουργίας τους και υπάρχει το ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή τους.
Γ. Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη – Μέτρο 19 - Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
Στον τομέα της αγροτικής πολιτικής, την Τρέχουσα Περίοδο οι στόχοι και οι στρατηγικές συνοψίζονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σε συμφωνία με εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές
για την αγροτική, γεωργική και ευρύτερα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, το όραμα για την αγροτική
ανάπτυξη, διαμορφώνεται ως εξής:
«Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου».
Η εθνική στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από 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 εξής:
ΣΤ1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος / ΣΤ2: Προαγωγή της
αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών / ΣΤ3: Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύλειτουργικών αγροτικών περιοχών
Η εθνική στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη ορίζεται στο Μέτρο 19, στο πλαίσιο του προγράμματος που εστιάζει
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD). Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην
προσέγγιση LEADER, εστιάζει ειδικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές και δίνει την ευκαιρία στις τοπικές κοινότητες να
«επενδύσουν» σε πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης,
καθώς και να «καινοτομήσουν», να βρουν εναλλακτικές λύσεις στα τοπικά προβλήματα και να μεριμνήσουν για
την κοινωνική συνοχή στα εδάφη τους.
Η στρατηγική στο πλαίσιο του Μέτρου 19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) διαρθρώνεται σε τρείς δράσεις ως εξής: 19.1.- Στήριξη για την
προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης / 19.2 - Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων / 19.3 - Προετοιμασία και υλοποίηση
δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο τοπικής δράσης
Δ. Πολιτική για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Αλιείας και Θάλασσας - Προτεραιότητα 4 -Ε.Π.ΑΛ.Θ. 20142020
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Σύμφωνα με το Ε.Π.ΑΛ.Θ., οι στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν
στους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη2020:


στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και την Υδατοκαλλιέργειας και



στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Όπως αναφέρεται στο Προγραμματικό κείμενο, ειδικά σε ότι αφορά την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας, καθοριστική συμβολή θα έχει η στήριξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών και η υλοποίηση
«ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης». Ειδικότερα, προτείνεται η παρέμβαση σε ένα φάσμα που
καλύπτει από στρατηγικές και σχέδια για την ενδυνάμωση και προώθηση της αλιείας ως και για τη
διαφοροποίηση της οικονομίας των αλιευτικών περιοχών.
Η συνολική στρατηγική σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής «τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων» (CLLD) εμπίπτει στην Θεματική Προτεραιότητα 4. Στρατηγικός στόχος είναι «η ενίσχυση της
αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγμένων περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θα στηρίζεται στη
δημιουργία ενός προτύπου πολύ-απασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε
αυτές»
Ως γενικοί στόχοι τίθενται:


Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της
αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισμού της παραγωγικής τους βάσης και της δημιουργίας νέων
θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τομέα.



Η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της ενίσχυσης βασικών
υποδομών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ε. Πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη-Π.Ε.Π. &RIS Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των ειδικών και συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των νησιών που είναι το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα, η τουριστική
αξιοποίηση φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος κλπ.. Ειδικότερα για την περίοδο 2014-2020, τίθενται οι εξής
βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες:
i. Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας & ενδυνάμωσης της
ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας &της εξωστρέφειας της ΠΒΑ & των επιχειρήσεών της,με αιχμή την
καινοτομία.
ii. Ανάπτυξη, αξιοποίηση& αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός
ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά &οικονομικά ευπαθών ομάδων.
iii. Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών, για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
iv. Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση κι αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
v. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας στη δημόσια διοίκηση και διοικητική μεταρρύθμιση, για μια αποτελεσματική
περιφερειακή δημόσια διοίκηση &αυτοδιοίκηση.
vi. Ενδυνάμωση της χωρικής / νησιωτικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των δια-νησιωτικώνκυρίως και
ενδο-νησιωτικών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο σχεδιασμός επικεντρώνεται σε τέσσερεις βασικούς τομείς, οι οποίοι συγκεντρώνουν
άμεσα το 80% των πόρων του ΕΤΠΑ& οι δύο εξ’ αυτών το 100% των πόρων του ΕΚΤ.
Συγκεκριμένα: Α) Ανταγωνιστικότητα / επιχειρηματικότητα Β) Καταπολέμηση της φτώχειας & κοινωνική ένταξη Γ)
Περιβάλλον Δ) Προσπελασιμότητα / υποδομές μεταφορών
Στο ίδιοπλαίσιο, διαμορφώνεται και η ειδική στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση, η οποία επίσης δίνει έμφαση
στην αξιοποίηση των μοναδικών ειδικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών. Όπως προσδιορίζεται στο
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προγραμματικό κείμενο, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για την ΠΒΑ λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της
περιοχής και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή (διάρθρωση απασχόλησης και παραγωγής και
δυναμικότητα και εξωστρέφεια των κλάδων), και τις γενικές κατευθύνσεις της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Οι
προτεραιότητες εστιάζουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων µε την
ενσωμάτωση καινοτομιών σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών µε
προτεραιότητα στις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ το όραμα συνολικά για την περίοδο 2014-2020 και
για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαμορφώνεται ως εξής:
«Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε µια ανταγωνιστική οικονομία,
βασισμένη στην έξυπνη αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων και ανάδειξη τους σε
συστήµατα νέας δυναµικής και προοπτικής».

3.4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
3.4.1

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης που επιλέγεται, είναι:
 (Κ.Θ.) Διασύνδεση των τομέων και οικονομικών παραγόντων
Η συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση επιλέγεται ως πρωταρχική, δεδομένου ότι κρίνεται πως δεν υπάρχει η
κρίσιμη μάζα για τη υιοθέτηση επιλεκτικών-τομεακών παρεμβάσεων, αλλά αντίθετα υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια για μια ολοκληρωμένη πολυτομεακή προσέγγιση, η οποία και θα επικεντρώνεται στη στήριξη
διαφορετικών συνιστωσών της χωρικής-τοπικής ανταγωνιστικότητας (οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική,
περιβαλλοντική). Η διασύνδεση των τομέων, έχει ως απώτερο στόχο οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή και σταθερότητα, ενώ δρομολογείται μέσα από το πρόγραμμα με την προώθηση σχέσεων
συνεργασίας και ολοκλήρωσης μεταξύ των βασικών τομέων παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), την
οργάνωση πιλοτικών σχεδίων και καινοτόμων υποδομών (π.χ. πολυλειτουργικά αγροκτήματα, οικοτεχνία,
καταδυτικά πάρκα) όπως και με την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δικτύωσης σε ένα κύκλωμα που
συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες εστίασης, αναψυχής, τουρισμού κ.λπ..
Ακόμα, τίθενται ως δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις οι εξής:
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί ουσιώδη
προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην περιοχή παρέμβασης. Η πρωτογενής
παραγωγή αποτελεί βασικό τροφοδότη σε πρώτη ύλη του σημαντικού κλάδου της μεταποίησης που είναι η
βιομηχανία τροφίμων, ενώ σημαντικές είναι και οι διακλαδικές σχέσεις που δημιουργούν τα μη εδώδιμα
προϊόντα. Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και παρουσιάζονται
σε κωδικοποιημένη μορφή στη SWOTανάλυση, εξηγούν τη σημασία της συγκεκριμένης θεματικής κατεύθυνσης,
ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ανάγκη εκσυγχρονισμού του τομέα και η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα είναι
πιο επιτακτική από ποτέ. Οι υποδράσεις που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση στοχεύουν στη
δημιουργία ενός ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού τομέα, την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων, την εισαγωγή και διάχυσης γνώσης και της καινοτομίας.
2. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Η υποδράση που εξυπηρετεί την συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση, αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, στην προώθηση της απασχόλησης και εκτός του πρωτογενή τομέα και τη δημιουργία
κατάλληλων προϋποθέσεων για την συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού της περιοχής. Δεδομένου ότι ένα
από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας είναι η
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υποαπασχόληση σε σχέση με την εποχικότητα της εργασίας, η συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν στόχο την
επέκταση των δραστηριοτήτων των εκμεταλλεύσεων εκτός της γεωργίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εργασίας
και επιπλέον εισόδημα στο αγροτικό νοικοκυριό. Η ενίσχυση επενδύσεων από γεωργούς, οι οποίες
διαφοροποιούν τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική τους εκμετάλλευση, με την ανάπτυξη
νέων δραστηριοτήτων (λ.χ. οικοτεχνεία) αποτελούν δράσεις υψηλής προτεραιότητας αφού δημιουργούν
ευκαιρίες διαφοροποίησης .
3. Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Η θεματική αυτή ενότητα έχει επιλεγεί καθώς στην η περιοχή παρέμβασης ο τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει
διαρθρωτικά προβλήματα και έντονες πιέσεις, όπως η έντονη ανισοκατανομή του τουριστικού ρεύματος ,η πολύ
έντονη εποχικότητα, η ελλιπής αξιοποίηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, η μείωση επισκεπτών εξαιτίας των
προσφυγικών ροών των τελευταίων ετών και κυρίως η ανεπαρκής αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης ενός
διαφορετικού τουριστικού προϊόντος που θα στηρίζεται στο φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό και την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας (λ.χ. ελαιόλαδο, μέλι).Ταυτόχρονα, πρόκειται για μια περιοχή
που διαθέτει πλούσιο φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, μοναστήρια, σημαντικό ανθρωπογενές
περιβάλλον, στοιχεία που αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και ιδιαίτερα
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
4. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
Η θεματική κατεύθυνση αυτή επιλέγεται καθώς στην περιοχή παρέμβασης παρατηρείται ανεπάρκεια σειράς
υποδομών όπως οι υποδομές πρόνοιας, βοηθητικών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, αξιοποίησης υδάτινων
πόρων, ανεπαρκής στελέχωση και λειτουργία των υφιστάμενων δομών υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής
αλληλεγγύης, επιτείνοντας την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας διαβίωσης για τον τοπικό
πληθυσμό, έτσι ώστε να αποτελεί ελκυστική περιοχή για μόνιμη διαμονή. Η ανάγκη αντιμετωπίζεται με δράσεις
για την βελτίωση και τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, τοπικών εξυπηρετήσεων, την
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό υποδομών και την προσφορά νέων
ευκαιριών για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.
5. Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης με τις κοινωνικές του προεκτάσεις, καθώς και η προβολή του από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, τείνουν να αλλοιώσουν την ιδιαιτερότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Η
καθημερινή ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο επηρεάζεται εκτός των άλλων και από την έλλειψη υποδομών κάλυψης
των σύγχρονων πολιτιστικών απαιτήσεων. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι
προσπαθούν με ποικίλες εκδηλώσεις να διατηρήσουν την παράδοση, τη λαογραφία, να αναδείξουν την
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, διαμορφώνοντας παράλληλα μια σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα. Σε
αρκετές περιοχές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις παρουσιάζουν συνέχεια ενώ και η συμμετοχή των ντόπιων και των
επισκεπτών είναι έντονη, γεγονός ενθαρρυντικό (λ.χ. Ικαριώτικα πανηγύρια). Ωστόσο οι εκδηλώσεις αυτές έχουν
εποχιακό χαρακτήρα (κυρίως κατά τους θερινούς μήνες). Μέσω των δράσεων επιδιώκεται η ενίσχυση
πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και σχετίζονται με την παράδοση, τη
λαογραφία, τα τοπικά προϊόντα, τις θρησκευτικές εορτές και την ιστορικότητα της περιοχής.
6. Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
Η θεματική κατεύθυνση αυτή επιλέγεται, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος είναι κρίσιμη για την αειφόρο
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα, το ευαίσθητο τοπικό οικοσύστημα και οι φυσικοί πόροι είναι
ζωτικής σημασίας αφενός για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων του πρωτογενή τομέα, αφετέρου για την
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προώθηση νέων μορφών Τουρισμού. Στην τρέχουσα περίοδο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην βιώσιμη τουριστική
αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων, στην ορθολογική χρήση του φυσικού περιβάλλοντος από τη γεωργία και την
κτηνοτροφία, στην πρόληψη και αποκατάσταση δασών από πυρκαγιές καθώς και στην αντιμετώπιση των πιέσεων
στα φυσικά αποθέματα ειδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ειδικά σε σχέση με το τελευταίο, η απόκριση πρέπει να
είναι άμεση, εφόσον οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου της αλιείας και οι προοπτικές του εισοδήματος στις
παράκτιες περιοχές καθώς και αναλογικά περισσότερο στα μικρότερα νησιά του τοπικού προγράμματος, είναι
άμεσα εξαρτώμενες.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συσχέτιση - σύνδεση των κρίσιμων αναγκών της περιοχής
παρέμβασης, όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τις ενέργειες
διαβούλευσης, με τις θεματικές κατευθύνσεις και ακολούθως με τις δράσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και
προτείνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Εικόνα 3.4-1: Συσχέτιση αναγκών, θεματικών κατευθύνσεων και δράσεων που προτείνονται
Κρίσιμες ανάγκες με βάση τη SWOTκαι τις ενέργειες διαβούλευσης

Αντιστοίχηση με Θεματική
Κατεύθυνση

Δράσεις - Υποδράσεις
που προτείνονται

1

Δημιουργία θέσεων εργασίας, αναστροφή της οικονομικής κρίσης και
αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την έξαρση των
προσφυγικών ροών και την αποθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας

Βασική ΘΚ,
1η και 2ηΔευτερεύουσα ΘΚ

2

Βελτίωση των όρων της κοινωνικής συνοχής με την ενίσχυση των υποδομών και
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των τοπικών εξυπηρετήσεων /βελτίωση της
ποιότητας ζωής για το σύνολο του τοπικού πληθυσμού
Προστασία και αειφόρος αξιοποίηση του πλούτου του φυσικού περιβάλλοντος
και περεταίρω ανάδειξη του Τοπικού πολιτισμού
Ανάπτυξη της οικοτεχνίας και ενθάρρυνση της μεταποίησης και της
διαφοροποίησης των τοπικών προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και στην
ενσωμάτωση ιδιαίτερων στοιχείων τοπικής ταυτότητας .
Εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσμού και ενεργοποίηση των κατοίκων για την
αειφόρο και έξυπνη ανάπτυξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του νησιωτικού
χώρου
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
προσαρμογή των γεωργών στις αλλαγές του ευρύτερου περιβάλλοντος

4ηΔευτερεύουσα ΘΚ

Βασική ΘΚ
1η και 2ηΔευτερεύουσα ΘΚ

19.2.2.2, 19.2.3.1,
19.2.3.2, 19.2.5.1

7

Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ποιότητας και προώθηση κάθετων σχέσεων
εντός της αλυσίδας παραγωγής ειδικά στον τομέα της αγροδιατροφής

Βασική ΘΚ
1η και 2ηΔευτερεύουσα ΘΚ

8

Ενεργοποίηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και των δημιουργικών δυνάμεων
της τοπικής κοινωνίας

Βασική ΘΚ
1ηΔευτερεύουσα ΘΚ

9

Ανάδειξη μίας διακριτής και ισχυρής τουριστικής ταυτότητας της περιοχής στη
βάση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Βασική ΘΚ
3ηΔευτερεύουσα ΘΚ

19.2.2.4, 19.2.3.4,
19.2.7.2, 19.3.2,
19.3.3
19.2.2.2, 19.2.3.1,
19.2.3.2,19.2.3.6,
19.2.7.3
19.2.2.3, 19.2.3.3

10

Προστασία του περιβάλλοντος και των δασών, ανάδειξη των ιδιαίτερων
στοιχείων της μοναδικότητας της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος των
περιοχών NATURA
Διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με την προώθηση επενδύσεων σε νέους
τομείς, με επίκεντρο ειδικές θεματικές μορφές τουρισμού όπως της θάλασσας,
της αλιείας, φυσιολατρικού κλπ
Προώθηση των καινοτόμων πρακτικών και της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας
για την προώθηση των προϊόντων, την βελτίωση της ποιότητας και τον

6ηΔευτερεύουσα ΘΚ

19.2.4.5, 19.2.6.1

Βασική ΘΚ
3ηΔευτερεύουσα ΘΚ

19.2.2.3, 19.2.3.3

1ηΔευτερεύουσα ΘΚ

19.2.7.2

3
4

5

6

11

12

Βασική ΘΚ
5η και 6ηΔευτερεύουσα ΘΚ
2ηΔευτερεύουσα ΘΚ

Βασική ΘΚ
1ηΔευτερεύουσα ΘΚ
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19.2.4.4, 19.2.4.5,
19.2.6.1
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19.2.2.2, 19.2.3.2,
19.2.3.6
19.2.1.1, 19.2.1.2
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εκσυγχρονισμό της παραγωγής όπως και για την προστασία του περιβάλλοντος
13

Αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και των τοπικών υποδομών αναψυχής
δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας αλλά και στην
ποιότητα ζωής για τους κατοίκους
Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας

Βασική ΘΚ
3η και 4ηΔευτερεύουσα ΘΚ

19.2.2.3, 19.2.3.3

Βασική ΘΚ

19.2.7.2, 19.2.7.3

Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικά σε
ορισμένες περιοχές που μένουν εκτός του κύριου τουριστικού ρεύματος και
ορισμένες ομάδες πιο ευάλωτες στην κρίση
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συγκράτηση ειδικά των νέων στην
περιοχή

1η και 2ηΔευτερεύουσα ΘΚ

17

Βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση του χώρου και βελτιώσεις του οικιστικού
περιβάλλοντος

5η και 6ηΔευτερεύουσα ΘΚ

18

Ενίσχυση νέων γεωγραφικών και επιχειρηματικών δικτύων για την ανάπτυξη, την
άρση της απομόνωσης και τη συλλογική μάθηση με ανταλλαγή καλών πρακτικών

Βασική ΘΚ

14
15

16

3.4.2

Βασική ΘΚ
1η και 2ηΔευτερεύουσα ΘΚ

19.2.2.2, 19.2.2.3,
19.2.2.4, 19.2.3.1,
19.2.3.2, 19.2.3.3,
19.2.3.4
19.2.4.1, 19.2.4.6
19.2.7.3, 19.3.1,
19.3.2, 19.3.3

ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με βάση όσα περιγράφηκαν παραπάνω, ορίζεται ως κεντρικός άξονας για την τοπική ανάπτυξη:
Η ενδογενής και βιώσιμη νησιωτική ανάπτυξη, μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των τομέων της
οικονομίας, βασισμένη στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην
αναβάθμιση, προστασία, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των πόρων.
Ειδικότερα ορίζονται οι ακόλουθες προτεραιότητες:
 Η λειτουργική διασύνδεση όλων των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας και των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (π.χ. φυσικό περιβάλλον, τουρισμός κτλ.)
 Η ήπια και υπεύθυνη ανάπτυξη φωλεακού (niche) τουρισμού αξιοποιώντας τις δυνατότητες του φυσικού
περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου) καθώς και της πολιτιστικής και ιστορικής
κληρονομιάς των νησιών.
 Η ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης με έμφαση στα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και στην
προώθηση των προϊόντων ποιότητας, στη χρήση νέας τεχνολογίας για τη διανομή και την πώληση και στην
δικτύωση για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
 Η ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε εδαφικούς και κοινωνικούς όρους, με έμφαση στην ενίσχυση
των τοπικών υποδομών, την εφαρμογή εναλλακτικών στρατηγικών και την επέκταση των συνεργασιών για την
ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού όπως και την
κινητοποίηση, ανάπτυξη και αφύπνιση των δυνατοτήτων του τοπικού επιχειρηματικού και κοινωνικού
κεφαλαίου.
 Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής έτσι ώστε να είναι δυνατή η
συγκράτηση του πληθυσμού και η αναστροφή της μετανάστευσης προς άλλες περιοχές, ακόμα και νησιωτικές.
Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε Στρατηγικούς Στόχους οι οποίοι αφορούν τόσο τις αγροτικές περιοχές, όσο και τις
περιοχές της ζώνης αλιείας του προγράμματος. Οι Στρατηγικοί Στόχοι αναλύονται συγκεκριμένα ως εξής:
ΣΣ1. Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας, της ελκυστικότητας και της διαφοροποίησης των τοπικών προϊόντων
και υπηρεσιών – διασύνδεση των κλάδων της οικονομίας – πολυαπασχόληση στον πρωτογενή τομέα
Ένας βασικός στρατηγικός στόχος είναι η ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού συμπλέγματος με έμφαση στα
προϊόντα ποιότητας, την προώθηση της πολυαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και γενικότερα, την
συμπλήρωση των οικονομικών διασυνδέσεων μεταξύ του πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και
των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και του εναλλακτικού τουρισμού. Ειδικότερα, σκοπός είναι η αύξηση
της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων μέσω της ενίσχυσης και υποστήριξης επιχειρήσεων για να
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παράγουν είδη αγροδιατροφής υψηλής ποιότητας, της στήριξης της προώθησης των εξαγωγών και της ανάπτυξης
τακτικών μάρκετινγκ για τα τοπικά προϊόντα (διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά προϊόντος, τιμή, διανομή και
προώθηση). Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις θα εστιάσουν στη ενδυνάμωση και προώθηση της ιδιωτικής
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα στοχεύουν είτε στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, είτε στον εκσυγχρονισμό
της δραστηριότητας υφιστάμενων σε όλους τους κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Τομείς υψηλής
προτεραιότητας αποτελούν η οικοτεχνία-μεταποίηση, οι τοπικές και κοινωνικές υπηρεσίες και ο τουρισμός ειδικά
ως προς τις εναλλακτικές μορφές του. Στις ζώνες αλιείας, το βάρος θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν
σε κλάδους της «Γαλάζιας Οικονομίας» (παράκτιος – θαλάσσιος τουρισμός, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσια
ενέργεια, αξιοποίηση του θαλάσσιου βυθού), ενώ επιπλέον, προβλέπονται δράσεις δικτύωσης για την προβολή
και προώθηση του τοπικού προϊόντος. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται δημόσια έργα που βοηθούν στην ανάπτυξη,
την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων της τοπικής οικονομίας και στη στήριξη της
επιχειρηματικότητας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, βελτίωση αγροτικής οδοποιίας).
ΣΣ2. Ορθολογική και αειφόρος διαχείριση των πόρων, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστική
ανάπτυξη
Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και την ανάδειξη του οικολογικού και πολιτιστικού πλούτου, στην κατεύθυνση της αειφόρου
ανάπτυξης και του υπεύθυνου τουρισμού. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση
κατοίκων και εν γένει των ανθρώπινων πόρων για την ορθολογική διαχείριση των πόρων του φυσικού
περιβάλλοντος, καθώς και η ενημέρωση των τοπικών φορέων, κατοίκων και επιχειρηματιών για τις δυνατότητες
της τουριστικής αξιοποίησης αυτών, με παράλληλη μνεία στους περιορισμούς που επιβάλλονται στις
προστατευόμενες περιοχές στη λογική της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του Στόχου, προβλέπονται
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, όπου κρίνεται απαραίτητο, την οργάνωση της
διαχείρισης αποβλήτων, την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής(π.χ. λιγότερα
φυτοφάρμακα, διάδοση βιολογικών καλλιεργειών, μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, εκσυγχρονισμό αλιευτικών
σκαφών) και τη διάδοση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ακόμα συμπεριλαμβάνονται η
αποκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η δημιουργία νέων υποδομών στον τομέα του πολιτισμού και
των φωλεακών μορφών τουρισμού, η ενθάρρυνση νέων πολιτιστικών – συλλογικών δραστηριοτήτων και οι άυλες
δράσεις ή επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα για την ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς, και την τουριστική προώθηση/προβολή της περιοχής παρέμβασης. Ακόμα, στον άξονα εμπίπτει η
αποκατάσταση και ανάδειξη του οικιστικού περιβάλλοντος σε περιοχές όπου υφίσταται αισθητική υποβάθμιση,
όπως και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αγροτών, αλιέων, κατοίκων και επιχειρηματιών για την
προστασία του περιβάλλοντος και για τις ενδεδειγμένες και πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Σημειώνεται
εδώ ότι ειδική προτεραιότητα αποτελεί η ενθάρρυνση ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα
συμβαδίζει με την ήπια (με την έννοια του σεβασμού των ορίων του περιβάλλοντος) τουριστική αξιοποίηση
πόρων, και θα εισάγει την έννοια της υπευθυνότητας στην διαχείριση των πόρων και στην αξιοποίηση του
πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
ΣΣ3. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, των υποδομών και των κοινωνικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο – ισότητα
ευκαιριών και ισόρροπη ανάπτυξη
Σκοπός είναι η βελτίωση των όρων της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας της υπαίθρου στα νησιά και τις
περιοχές του προγράμματος και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ισόρροπης κατανομής των
παρεμβάσεων και της δικαιότερης διανομής των ευκαιριών μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην ανάπτυξη χωρικών διασυνδέσεων μεταξύ περιοχών και στην
σχετική εξισορρόπηση των δυνατοτήτων και των λειτουργικών υποδομών μεταξύ του ορεινού και παράκτιου
χώρου, μεταξύ της υπαίθρου και των ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών, όπως και μεταξύ της Σάμου και των
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

17

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

μικρότερων νησιών. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητες αποτελούν η αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών και
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αναψυχής και πολιτισμού, αλλά και ο εμπλουτισμός των τοπικών υπηρεσιών
μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς (υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής φροντίδας
κλπ). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη επενδύσεων και σχετικών έργων στις απομακρυσμένες και λιγότερο
ευνοημένες κοινότητες, καθώς και όπου διαπιστώνεται μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, η δημιουργία νέων και ο
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων θεσμών και εκδηλώσεων
πολιτισμού κρίνονται σημαντικά στοιχεία στο τοπικό πρόγραμμα. Ακόμα, στο ίδιο πλαίσιο, δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην προώθηση ενεργειών κοινωνικής οικονομίας και στη στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
ΣΣ4. Η εισαγωγή καινοτομιών και πρότυπων πιλοτικών σχεδίων, η προώθηση της συνεργασίας και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Ο 4ος στρατηγικός στόχος αφορά την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ συλλογικών φορέων που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και τομείς και άλλων παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στην
τοπική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε καινοτόμες πρακτικές και πιλοτικές προσπάθειες με τη σύμπραξη
ιδιωτικών οργανισμών και ευρύτερου δημοσίου φορέων (όπως ερευνητικών-εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) για την
αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων που αφορούν ομάδες επιχειρηματιών, οργανώσεις ή συνολικά την περιοχή
παρέμβασης. Επίσης, σκοπός είναι και η αναζήτηση και εφαρμογή νέων μεθόδων συμμετοχικού σχεδιασμού και η
προώθηση της εδαφικής συνεργασίας με άλλες περιοχές. Ειδικές προτεραιότητες αποτελούν η ενδυνάμωση των
υφιστάμενων συνεργατικών σχημάτων αλλά και η επέκταση της κλαδικής ή γεωγραφικής δικτύωσης στον τομέα
των επιχειρήσεων στα πρότυπα της «Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου». Ειδικά στην περίπτωση των
υφιστάμενων δικτύων, η τοπική πολιτική θα πρέπει να εστιάσει στην προώθηση της συνεργασίας σε νέους τομείς,
όπως στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων προϊόντων, την κοινή χρήση εγκαταστάσεων
και την κοινή αξιοποίηση πόρων (για την ανάδειξη οικονομιών κλίμακας) και τη διασφάλιση/πιστοποίησητης
ποιότητας των τοπικών προϊόντων. Γενικά, δίνεται έμφαση σε οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες μεταξύ των
επιχειρήσεων και στην εφαρμογή νέων τεχνολογικών και καινοτομιών (στην παραγωγική διαδικασία, στην
εμπορική προώθηση, την οργάνωση κ.λπ.), ενώ τονίζεται και η ανάγκη για οργανωμένη αξιοποίηση προηγμένων
τεχνολογικά εργαλείων και σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών για την τουριστική προβολή και την ανάδειξη των
ιδιαίτερων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Όπως έχει προαναφερθεί, η απομακρυσμένη
γεωγραφική θέση της περιοχής παρέμβασης επιτάσσει την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων και ειδικά
ηλεκτρονικού εμπορίου ,προκειμένου να μειωθεί το χάσμα και η ανισότητα με τις επιχειρήσεις των ηπειρωτικών
περιοχών.
ΣΣ5. Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων
Ένας βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την επιμόρφωση, την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και την ενημέρωση. Έμφαση δίνεται σε ειδικά θέματα που αφορούν την προστασία και την
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, στη γνώση ξένων γλωσσών, στην διαχείριση των ανθρωπογενών πόρων,
στην βελτίωση των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας (πχ. επιστημονικό μάρκετινγκ) και στην ανάπτυξη
συγκεκριμένων εξειδικεύσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του φωλεακού τουρισμού (π.χ. γνώσεις
κατάδυσης). Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται η δημιουργία βασικών υποδομών και η οργάνωση ολοκληρωμένων
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, των εργαζόμενων τους αλλά και των ανέργων στην περιοχή παρέμβασης.
Επίσης, προβλέπονται ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις πληροφόρησης για τις διάφορες ευκαιρίες που
προκύπτουν για την επιχειρηματικότητα μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα, για την ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τομέα της αλιείας και ειδικά σε ότι αφορά ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες κ.ά..
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Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται η στοιχειοθέτηση των στόχων και προτεραιοτήτων του τοπικού προγράμματος
με βάση τις ευρύτερες πολιτικές:
Εικόνα 3.4-2:Στοιχειοθέτηση των Στόχων και Προτεραιοτήτων του Τοπικού Προγράμματος με βάση τις ευρύτερες πολιτικές
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκή
Στρατηγική

-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ-

Διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας

-

Αειφόρος διαχείριση των τοπικών πόρων

-

Οικονομική ανασυγκρότηση/δημιουργία απασχόλησης

-ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-

Βασικές οριζόντιες προτεραιότητες
•
•
•
•

Η λειτουργική διασύνδεση όλων των τομέων της οικονομίας
Η ήπια και υπεύθυνη ανάπτυξη φωλεακού (niche) τουρισμού
Η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα
Η ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.

3.4.3

ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η αυτοτροφοδοτούμενη και αειφόρος
ανάπτυξη, βασισμένη στην αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών, στην
αναβάθμιση, προστασία, ανάδειξη και
τουριστική αξιοποίηση των πόρων
καθώς και στη λειτουργική διασύνδεση

Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας, της ελκυστικότητας και της διαφοροποίησης των τοπικών
Ορθολογική και αειφόρος διαχείριση των πόρων, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, των υποδομών και των κοινωνικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο –
ανάπτυξη
Η εισαγωγή καινοτομιών και πρότυπων πιλοτικών σχεδίων, η προώθηση της συνεργασίας και
Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Στη συνέχεια, γίνεται αντιστοίχηση για κάθε στρατηγικό στόχο σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους Ειδικούς
Στόχους (ΕΣ) Ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, κατά τη λογική μέθοδο SMART (στόχοι μετρήσιμοι,
συγκεκριμένοι κ.λπ.). Επίσης, εξειδικεύονται δείκτες εκροών που είναι ενδεικτικοί του τρόπου μέτρησης των
αποτελεσμάτων και χρήσιμοι κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος. Ειδικότερα:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1. Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας, της ελκυστικότητας και της διαφοροποίησης των τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών – διασύνδεση των κλάδων της οικονομίας – πολυαπασχόληση στον πρωτογενή τομέα
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.1 Δημιουργία προϋποθέσεων διαφοροποίησης και ενίσχυση του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού στην περιοχή
παρέμβασης
1.2 Ανάδειξη της ταυτότητας και αναβάθμιση της ποιότητας των τοπικών αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων
1.3 Προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
1.4 Διοχέτευση με συστηματικό τρόπο τοπικών αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων στην τουριστική αγορά, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό κύκλωμα μεταξύ πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα
1.5 Αναδιοργάνωση και προσαρμογή των τοπικών επιχειρήσεων στο οικονομικό περιβάλλον.
1.6 Ανάπτυξη ενός «διακριτού» τουριστικού προϊόντος με έμφαση στην ποιότητα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2. Ορθολογική και αειφόρος διαχείριση των πόρων, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και
τουριστική ανάπτυξη
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
2.1. Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
2.2. Ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του τοπικού οικιστικού –δομημένου περιβάλλοντος
2.3. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος- αειφόρος διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων στην περιοχή
παρέμβασης
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2.4. Προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος- αειφόρος διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών
πόρων (μόνο για τις ζώνες αλιείας)
2.5. Βελτίωση της εικόνας και ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, των υποδομών και των κοινωνικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο –
ισότητα ευκαιριών και ισόρροπη ανάπτυξη
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
3.1. Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό της περιοχής στον τομέα του πολιτισμού και της
αναψυχής
3.2. Δημιουργία και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και εμπλουτισμός των κοινωνικών υπηρεσιών, προς όφελος
κατοίκων και επισκεπτών
3.3. Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και βελτίωση της λειτουργικότητας τους
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4. Η εισαγωγή καινοτομιών και πρότυπων πιλοτικών σχεδίων, η προώθηση της συνεργασίας και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
4.1. Δικτύωση – Προώθηση συλλογικών, τομεακών και διατομεακών δράσεων μέσα από την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας
4.2. Δημιουργία - Ενδυνάμωση Συλλογικών Σχημάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής
4.3. Αφύπνιση και ενδυνάμωση του τοπικού πληθυσμού, των επιχειρηματιών και των τοπικών αναπτυξιακών φορέων μέσω
της ενεργής συμμετοχής τους στην τοπική ανάπτυξη
4.4. Αξιοποίηση καλών πρακτικών
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5. Η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
5.1. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των τοπικών ανθρώπινων πόρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού
προϊόντος και την διαφοροποίηση του κλάδου της γεωργίας –κτηνοτροφίας
5.2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των τοπικών ανθρώπινων πόρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού
προϊόντος και την διαφοροποίηση του κλάδου της αλιείας (μόνο για τις ζώνες αλιείας)
5.3. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή μεθόδων φιλικών προς το
περιβάλλον στην παραγωγική διαδικασία και την προστασία και ορθή διαχείριση των πόρων
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4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το σχέδιο του τοπικού προγράμματος, διαρθρώνεται στα ακόλουθα υπομέτρα:
 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων (CLLD/ΤΑΠΤΟΚ)
 Κωδικός υπο-μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020: 19.2
 Κωδικός μέτρου του ΕΠΑλΘ: 4.2
 Διατοπική και διακρατική συνεργασία
 Κωδικός υπο-μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020: 19.3
 Κωδικός μέτρου του ΕΠΑλΘ: 4.3
 Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή
 Κωδικός υπο-μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020: 19.4
 Κωδικός μέτρου του ΕΠΑλΘ: 4.4
Ο προϋπολογισμός Δημόσιας δαπάνης του ΕΓΤΑΑ ανέρχεται σε 5.950.000 €, ενώ ο προϋπολογισμός
Δημόσιας Δαπάνης για το ΕΤΘΑ ανέρχεται σε 2.150.000€

4.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ
Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο - μέτρου 19.2

Στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο – μέτρου 19.2 οι δράσεις και οι υπο-δράσεις που προτείνονται είναι οι
ακόλουθες:
-

-

-

19.2.1: Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης.
19.2.1.1Μεταφορά γνώσεων &ενημέρωσης στον γεωργικό και το δασικό τομέα
19.2.1.2Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
19.2.2: Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2.2Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
19.2.2.3Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.2.4Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά
την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
19.2.2.5Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3:Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
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-

-

-

19.2.3.1Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
19.2.3.2Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
19.2.3.3Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.4Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.5Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.) με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.6Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων.
19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές.
19.2.4.1Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός
οικισμού κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα
δημόσια κτίρια.
19.2.4.2Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία
κ.λ.π.).
19.2.4.3Στήριξη 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.λ.π.).
19.2.4.4Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
19.2.4.5Στήριξη 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.λ.π).
19.2.5: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα.
19.2.5.1Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών.
19.2.6.1Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
19.2.7: Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων.
19.2.7.2Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των
τροφίμων και της δασοπονίας.
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19.2.7.3Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και
την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο - μέτρου 19.3

Κατά τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα σχέδια τόσο διατοπικών
όσο και διακρατικών συνεργασιών. Το υπο-μέτρο 19.3 του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει τις
ακόλουθες δράσεις:
- 19.3.1: Διατοπική Συνεργασία "Νήσων Περίπλους"
- 19.3.2: Διακρατική Συνεργασία "I FLAVORS"
- 19.3.4: Διακρατική Συνεργασία "Medeat"
Το ποσοστό ενίσχυσης στα σχέδια συνεργασίας είναι 100%.
Οι δράσεις των σχεδίων συνεργασίας, συνδέονται με τις δράσεις του υπομέτρου 19.2, ώστε να
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διασύνδεση των οικονομικών τομέων και δραστηριοτήτων της περιοχής
παρέμβασης, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα τοπικά χαρακτηριστικά και πόρους των νησιών αυτών.
Αναλυτικά οι δράσεις που περιγράφουν τα σχέδια συνεργασίας, παρουσιάζονται στα τεχνικά δελτία
υποέργου του κεφ. 4.2.
Δράσεις του υπο – μέτρου 19.4

Στα πλαίσια του υπο-μέτρου 19.4 του Τοπικού Προγράμματος περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες
ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη της ΟΤΔ ΚΑΕΚ Σάμου Α.Ε.. Πιο συγκεκριμένα
προβλέπονται οι εξής ενέργειες:
-

Υποστήριξης και εμψύχωσης των εν δυνάμει δικαιούχων του τοπικού προγράμματος με διοργάνωση
εκδηλώσεων προβολής του προγράμματος.
- Ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής δράσεων και του προγράμματος.
- Στήριξης της λειτουργίας της ΟΤΔ, αναφορικά με τη στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων
μετακίνησης, εκπόνησης μελετών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιμόρφωσης και
αυτοαξιολόγησης των ΟΤΔ, μηχανοργάνωσης, λειτουργικών εξόδων, προμήθειας εξοπλισμού κ.ά.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Το ποσοστό στήριξης του υπομέτρου 19.4 ανέρχεταιστο18,15% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Μέτρου 19 του Τοπικού Προγράμματος.
Περιγραφή καινοτόμων έργων, έργων συνεργασίας και έργων συλλογικών δράσεων
Καινοτόμα έργα-Καινοτομία

Το τοπικό πρόγραμμα προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις καινοτόμων έργων, καθώς και ενέργειες /
δράσεις εντός των επενδυτικών σχεδίων που περιγράφονται στις υπόλοιπες δράσεις. Η καινοτομία μπορεί
να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή και μπορεί να αναφέρεται σε νέο προϊόν ή υπηρεσία, στους τρόπους
παραγωγής ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Μπορεί να είναι τεχνολογική ή μη τεχνολογική
καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών.
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Στην δράση 19.2.3 η υποδράση 19.2.3.1 με τίτλο «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής» και ενέργειες των υποδράσεων 19.2.2.2 και 19.2.3.2 προβλέπουν
ενισχύσεις καινοτόμων έργων τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέων βελτιωμένων
προϊόντων όπως για παράδειγμα βιοδιατροφικά προϊόντα ή προϊόντα με ειδικές πιστοποιήσεις ή θα
έχουμε νέους τρόπους παραγωγής, διανομής ή διάθεσης.
Καινοτόμες θεωρούνται οι συνεργασίες για τη δημιουργία συμπλεγμάτων (clusters) και δικτύων
επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των
τροφίμων και της δασοπονίας, καθώς και η συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και
/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Επίσης καινοτόμα θεωρούνται τα έργα διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, όπως το διατοπικό
σχέδιο "Νήσων Περίπλους" και τα διακρατικά σχέδια«‘’IFLAVORS’’– Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων
μέσω ψηφιακών εφαρμογών» και «“Medeat’Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των
γεύσεων».
Όπως είχε τονιστεί και στον Β΄ Φάκελο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθείται στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), και την
αντίληψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της τοπικής στρατηγικής, η ΟΤΔ θα πρέπει να
επικεντρωθεί στην καινοτομία με απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα «τι θέλει να αλλάξει η τοπική
κοινότητα»2. Έτσι, οι επιλογές που αφορούν την καινοτομία στο τοπικό πρόγραμμα θα πρέπει να
επιχειρούν να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τα οποία θα διαχέονται σε όλους τους
τομείς της οικονομίας και σε όλες τις περιοχές εντός της περιοχής παρέμβασης.
Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι η στρατηγική είναι εξ ορισμού τοπικής και σχετικά μικρής κλίμακας είναι
κατανοητό ότι η ίδια δεν μπορεί να μεταμορφώσει στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα τις συνθήκες ζωής για
τον τοπικό πληθυσμό με ενιαία και ομοιόμορφα οφέλη για όλους ή ακόμα τους όρους διάρθρωσης και
οργάνωσης της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγονται ως κεντρικές, δράσεις και παρεμβάσεις
που μπορούν να επιτύχουν σωρευτικά αποτελέσματα και οριζόντιες διασυνδέσεις ανάμεσα σε
κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, στο τοπικό επίπεδο, άμεσα και «έξυπνα» με απώτερο στόχο
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Στη φιλοσοφία αυτή που προτείνεται και στην αντίστοιχη έκθεση των
εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντί της χρησιμοποίησης του συνόλου των πόρων που
διατίθενται για την κάλυψη των βασικών αναγκών, ακολουθείται μια νέα προσέγγιση σε ότι αφορά τόσο
τα προβλήματα, όσο και τις ευκαιρίες, καθώς και διερευνούνται νέοι τρόποι αντιμετώπισης που μπορούν
να οδηγήσουν σε πιο μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις.
Η προσέγγιση εστιάζει σε ενός είδους «τοπική δημιουργικότητα» για τη διαμόρφωση στρατηγικής και στο
πλαίσιο αυτό προτείνει τα εξής:

2 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, Έκθεση με τίτλο «Καθοδήγηση για τα κράτη μέλη και για τις αρχές του προγράμματος Καθοδήγηση για τους δικαιούχους - Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων», Έκδοση 2η, Αύγουστος 2014.
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Νέες υπηρεσίες προς κατοίκους και επισκέπτες. Μέσα από το τοπικό πρόγραμμα, οι τοπικές υπηρεσίες
εμπλουτίζονται και βελτιώνονται ως προς την ποιότητα με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών
ζωής για τους κατοίκους. Ως εκ τούτου, η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα,
ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών για την συγκράτηση
ειδικά των νέων στην περιοχή. Ορισμένες ομάδες, όπως άτομα στις περισσότερο παραγωγικές ηλικίες (π.χ.
25-45 ετών), αναζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό ίσες ευκαιρίες για την διαβίωση σε ατομικό επίπεδο ή σε
επίπεδο οικογένειας, σε ποικίλους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η σύγκριση γίνεται
αναφορικά με τις συνθήκες που προσφέρονται σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα σε
αστικές περιοχές ή ακόμα και σε μεγαλύτερα νησιά, στον τομέα του πολιτισμού, της αναψυχής, αλλά και
της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής φροντίδας κ.λπ..
Νέα προϊόντα για την διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Μέσα από το
πρόγραμμα, προτείνονται η ανάπτυξη νέων προϊόντων, με περεταίρω επεξεργασία ποιοτικών πρώτων
υλών και προϊόντων της αλιείας και γεωργοκτηνοτροφίας και ακόμα, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ακόμα, δίνεται προτεραιότητα σε εφαρμογή στοιχείων
καινοτομίας στις μεθόδους στην παραγωγική διαδικασία στις επιχειρήσεις και στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, ακόμα και στην αλιεία καθώς και στην ανάπτυξη της καινοτομίας στο προϊόν. Ακόμα
όμως, προτείνεται και η διαμόρφωση ενός συνολικού διακριτού τοπικού προϊόντος, με αξιοποίηση των
τοπικών άυλων και υλικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, των τουριστικών πόρων και την ανάδειξη
της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται δράσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη
οικονομιών κλίμακας και δικτύωσης για την από κοινού βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών
επιχειρήσεων, τεχνικά έργα και παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο (π.χ. εξωραϊσμού, αποκατάστασης και
λειτουργικής αναβάθμισης οικισμών.) κ.ά.. Ακόμα όμως, η ΟΤΔ εστιάζει στην ανάδειξη νέων προϊόντων
που συνδέονται με τη θάλασσα και στην αναζήτηση ενός νέου μοντέλου που θα συμπεριλαμβάνει στις
δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης της υπαίθρου την αξιοποίηση των ιδιαίτερων στοιχείων του
παράκτιου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τα παραπάνω, συνδυαστικά, εκτιμάται ότι θα έχουν
ιδιαίτερα οφέλη τόσο για την αειφόρο ανάπτυξη όσο και για την οικονομική μεγέθυνση στην περιοχή
παρέμβασης συνολικά και με έμφαση στην χωρική ισορροπία και συνοχή.
Νέους τρόπους δράσης και συνεργασίας, καθώς και αναπτυξιακής σύμπραξης σε τοπικό πλαίσιο.
Αναπτύσσοντας τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή παρέμβασης
και συμπεριλαμβάνοντας στον διάλογο ιδρύματα έρευνας και εκπαίδευσης, αλλά και στο σχεδιασμό,
φορείς από άλλες περιοχές με παρόμοια προβλήματα, η τοπική στρατηγική έχει περισσότερες
δυνατότητες να αξιοποιήσει τους υφιστάμενους πόρους με νέους και δημιουργικούς τρόπους,
μαθαίνοντας παράλληλα από την ανταλλαγή εμπειριών και την αξιοποίηση «καλών πρακτικών».
Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος που να μπορούν να
μετατραπούν σε πλατφόρμες για «κοινωνική καινοτομία» στο μέλλον και να αναμοχλεύσουν στη
συνέχεια, νέους και εναλλακτικούς χρηματοδοτικούς πόρους για την συνέχιση και κλιμάκωση
αποτελεσματικών λύσεων στο τοπικό επίπεδο. Ειδικά σε ότι αφορά τις συμπράξεις που έχουν ως
αντικείμενο την ανάδειξη πιλοτικών σχεδίων και δράσεων, η καινοτομία δεν αποτελεί μοναδικό
ζητούμενο, αλλά έμφαση δίνεται στη διασφάλιση σχέσεων σταθερότητας και εμπιστοσύνης, για την
κάλυψη κρίσιμων βραχυπρόθεσμων αναγκών.
Για όλα τα παραπάνω επιλέγεται να γίνει η χρήση του καν ΚΑΝ 1407/2013 de minimis με
ένταση ενίσχυσης 65% των επιλέξιμων δαπανών στις περιπτώσεις των καινοτόμων
πράξεων.
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Επιπλέον επιλέγεται να γίνει χρήση του καν de minimis ΚΑΝ 1407/2013 και στις περιπτώσεις
όπου φορείς των επενδυτικών σχεδίων είναι νέοι κάτω των 35 ετών ή νομικά πρόσωπα τα
οποία στο μετοχικό τους σχήμα συμμετέχουν νέοι κάτω των 35 ετών καθώς στην περιοχή
παρέμβασης παρουσιάζεται υψηλός δείκτης γήρανσης του επιχειρηματικού δυναμικού και
ταυτόχρονα δυσκολία ανανέωσης του (δείκτης γήρανσης πληθυσμού στην περιοχή
παρέμβασης 175,34%, δείκτης αντικατάστασης 66,31%).
Έργα Συνεργασίας και Συλλογικές Δράσεις / Έργα

Στο Μέτρο 19 του τοπικού προγράμματος προβλέπονται δύο σχέδια διακρατικής συνεργασίας και ένα
έργο διατοπικής συνεργασίας. Το έργο διακρατικής συνεργασίας «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο
πολιτισμός των γεύσεων – MEDEAT»αφορά τη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών
παρέμβασης με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και
ανάδειξης του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή στις εμπλεκόμενες περιοχές. Το σχέδιο
διακρατικής συνεργασίας: «iFlavours – Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων μέσω ψηφιακών
εφαρμογών» θα συμβάλλει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην τόνωση της
εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, μέσω της ανάδειξης των πιστοποιημένων προϊόντων. Το διατοπικό
σχέδιο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με
θέμα τον πολιτισμό και την ανάπτυξη.
Επίσης, η δράση 19.2.7 προβλέπει τη συνεργασία για τη δημιουργία συμπλεγμάτων (clusters) και δικτύων
επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των
τροφίμων και της δασοπονίας και συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών
μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την
εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
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4.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΓΤΑΑ
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης
Νομική βάση

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
19.2.1
Μεταφορά γνώσεων &ενημέρωσης στον γεωργικό και το δασικό τομέα
19.2.1.1
Άρθρο 14, ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης αναδείχθηκε ότι η έλλειψη
βασικής κατάρτισης των απασχολούμενων ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι έχουν μόνο εμπειρική
κατάρτιση, αποτελεί ένα από τα αδύνατα σημεία του τομέα. Στην παρούσα υποδράση περιλαμβάνονται
ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού του γεωργικού και δασικού τομέα,
με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
τοπικού προϊόντος, για τη διαφοροποίηση του κλάδου της γεωργίας και για την εφαρμογή μεθόδων φιλικών
προς το περιβάλλον.
Η υποδράση στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του
γεωργικού τομέα, τόσο σε θέματα μεταποίησης τυποποίησης και εμπορίας, όσο και σε θέματα διασύνδεσης
των παραγόμενων προϊόντων με τον τουρισμό, την ενσωμάτωση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον και την
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται την στήριξη δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης στον τομέα της
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Η κατάρτιση θα καλύπτει ποικίλες θεματικέςενότητες όπως:
περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, καινοτομία και αγροδιατροφικό τομέα, ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και
ηλεκτρονικό εμπόριο, υγιεινή και ασφάλεια, οργάνωση, διοίκηση και μάρκετινγκ ΜΜΕ.
Θα δίνεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης και εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων /
ωφελούμενων μέσα από τηλεδιασκέψεις και άλλες καινοτόμες εφαρμογές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (πχ
ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα κτλ.). Το απομακρυσμένο και δύσβατο της περιοχής και ο νησιωτικός της
χαρακτήρας αιτιολογούν την ανάγκη για χρήση της καινοτομίας εξ’ αποστάσεως κατάρτισης των ωφελούμενων.
Κύριος άξονας της υποδράσης είναι η περιβαλλοντική διάσταση. Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων έχει
επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος και την μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών (άρθρ. 38 Κ. 702/14).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων»,
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

40.000,00
40.000,00
0
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου
0,61 %
0,85 %
0
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Πάροχος κατάρτισης ή δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.
Καταρτιζόμενοι: Αγρότες που τυποποιούν ή εμπορεύονται τοπικά προϊόντα, δικαιούχοι σχετικών δράσεων του
τοπικού προγράμματος.
Κριτήρια Επιλογής

Α/Α

1

2

3

4

5

6

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της
πρότασης )

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του
κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης
Σχετική εμπειρία
παρόχου στην
επαγγελματική
κατάρτιση
Διαθεσιμότητα
υλικοτεχνικής

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(κλίμακα 0-100)

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100
70
20%

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση

0

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

100

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

20%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

10%
30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Ναι

5%
50
100
15%
0

Όχι
Διαθέτει πιστοποιημένες δομές
μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ

10%
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υποδομής

7

Διαθέτει πρόσβαση σε πιστοποιημένες
δομές

50

Κανένα από τα παραπάνω

0

Διαθεσιμότητα
εκπαιδευτικού
προσωπικού

Ναι

100

20%

0

Όχι

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με την υποδράση 19.2.1.2 καθώς και με τη Δράση 19.2.7
«Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων», αφού και οι παρεμβάσεις αυτές από κοινού διαμορφώνουν
τις προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (π.χ. κατάρτιση για ανάπτυξη, παραγωγή, επεξεργασία
προϊόντων πρωτογενούς τομέα και προώθηση τους στην τουριστική αγορά), προώθησης του ανθρώπινου
κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Επίσης, η Δράση κρίνεται συμπληρωματική με τις Δράσεις 19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχος», 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή παρέμβασης.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
Α.ΠΕΠ Β.Αιγάιου:

Ε.Π 8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ε.Π 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
Β. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):

Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις.
Επιπλέον εμφανίζει συμπληρωματικότητα και με δράσεις-Θεματικές Προτεραιότητες στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα ΠΑΑ 2014-2020, Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (ΕΠΑΔ).

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
19.2.1
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
19.2.1.2
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Νομική βάση

Άρθρο 14, ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Στην περιοχή παρέμβασης κυριαρχεί ο μικρός και οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων στη μεταποίηση
και η συνακόλουθη απουσία σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησής τους, η έλλειψη οργανωμένης και
επιστημονικά υποστηριζόμενης προσπάθειας εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, η περιορισμένη χρήση
νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και η εξάρτηση από
συμβατικές μορφές ενέργειας.
Στο πλαίσιο της υποδράσης19.2.1.2προγραμματίζονται ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, με
στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των αγροτικών περιοχών και ειδικότερα των πολύ μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού προϊόντοςκαι την εφαρμογή μεθόδων φιλικών προς το
περιβάλλον.
Η υποδράση περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και επιδεικτικών επισκέψεων για θέματατ ου
αγροδιατροφικού – γεωργικού τομέα, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, καινοτομίας. .
Πιο συγκεκριμένα κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
-

Επιμορφωτικά εργαστήρια, στα οποία θα πραγματοποιείται θεωρητική κατάρτιση με ιδιαίτερη αναφορά
στην σχέση παραγωγής - εμπορίας προϊόντων με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, στην παραγωγή
τοπικών ποιοτικών προϊόντων, στην εφαρμογή της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις
μεταποίησης, εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

-

Επιδεικτικές επισκέψεις, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γνωρίσουν στην πράξη μεθόδους και καλές
πρακτικές σχετικές με τις παραγωγικές διαδικασίες, τις νέες τεχνολογίες και της καινοτομίας στην
παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων και στην παραγωγή προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περιλαμβάνει επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις, ερευνητικά ιδρύματα και
εταιρείες – καλές πρακτικές
Τα προγράμματα θα αφορούν προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα, φαρμακευτικά - καλλυντικά προϊόντα, τοπικά
προϊόντα και διασύνδεση τους με τον τουρισμό - πολιτισμό (επίδειξη σε χρήστες, ξενοδόχους κλπ.), δικτύωση
και συνεργασίες στον αγροδιατροφικό τομέα.
Στην υλοποίηση των ενεργειών θα προωθηθεί ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του
αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζόμενων, η ανάπτυξη κριτικού τρόπου
σκέψης, καθώς επίσης και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – καταρτιζόμενων. Η περιβαλλοντική διάσταση
αποτελεί κύριο άξονα σχεδιασμού της υποδράσης, μιας και η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, έχει επίκεντρο
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών -Κ. 1407/2013 (το κάθε εργαστήριο δεν θα
ξεπερνά σε προϋπολογισμό τις 20.000 €).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου Τοπικού Προγράμματος
60.000,00
0,91%
0,77%
60.000,00
1,27%
1,01%
0
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
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Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Πάροχος κατάρτισης ή δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.
Καταρτιζόμενοι: Ωφελούμενοι από την περιοχή παρέμβασης.Aπασχολούμενοι στις σχετικές ΜΜΕ.
Κριτήρια Επιλογής

Α/Α

1

2

3

4

5

6

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της
πρότασης )

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του
κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης
Σχετική εμπειρία
παρόχου στην
επαγγελματική
κατάρτιση
Διαθεσιμότητα
υλικοτεχνικής

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(κλίμακα 0-100)

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100
70
20%

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση

0

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

100

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

20%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

10%
30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Ναι

5%
50
100
15%
0

Όχι
Διαθέτει πιστοποιημένες δομές
μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ

10%
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υποδομής

7

Διαθέτει πρόσβαση σε πιστοποιημένες
δομές

50

Κανένα από τα παραπάνω

0

Διαθεσιμότητα
εκπαιδευτικού
προσωπικού

Ναι

100

20%

0

Όχι

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με την υποδράση 19.2.1.1 καθώς και με τη Δράση 19.2.7
«Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων», αφού και οι δύο παρεμβάσεις διαμορφώνουν τις
προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (π.χ. κατάρτιση για επεξεργασία προϊόντων πρωτογενούς
τομέα και προώθηση τους στην τουριστική αγορά), προώθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της
συνεργασίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Επίσης, η υποδράση κρίνεται συμπληρωματική με τις Δράσεις 19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχος», 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
Α.ΠΕΠΒ.Αιγάιου:

Ε.Π 8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ε.Π 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
Β. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):

Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις.
Επιπλέον εμφανίζει συμπληρωματικότητα και με δράσεις-Θεματικές Προτεραιότητες στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα ΠΑΑ 2014-2020, Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
(ΕΠΑΔ).

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο - δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
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προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.2.2
Νομική βάση
Άρθρο 17, παρ. 1β ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η υποδράση19.2.2.2 περιλαμβάνει επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης που έχοντας ως πρώτη
ύλη γεωργικά προϊόντα του παραρτήματος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
παράγουν ΜΗ γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά οι επενδύσεις αφορούν στην ίδρυση, την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός),
αιθέριων ελαίων, αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, προϊόντων
κοσμετολογίας και φαρμακευτικής από γεωργικά προϊόντα (π.χ. αλόη, λάδι, προϊόντα κυψέλης), παρασκευής
κομπόστ από απόβλητα ελαιουργείων ή παραπροϊόντα καλλιεργειών. Δύναται επίσης να ενισχυθούν μονάδες
παραγωγής
τοπικών
προϊόντων διατροφής από γεωργικά προϊόντα όπως παραδοσιακά γλυκά ,
αρτοσκευάσματα κτλ.
Κύριο άξονα σχεδιασμού της υποδράσης αποτελεί η συγκράτηση των νέων στην περιοχή παρέμβασης και η
ανάσχεση της τάσης μετανάστευσης προς άλλες περιοχές , μέσα από την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή.
Επίσης η υποδράση έχει σχεδιαστεί με άξονα την περιβαλλοντική διάσταση. Η στήριξη επενδύσεων στη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος (με παραγωγή προϊόντων με
μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα) και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, για μετάβαση σε μια οικονομία
φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη και απασχόληση.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% (ΚΑΝ 1407/2013)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»..
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
5,14%
4,37%
7,62%

400.000,00
6,09%
260.000,00
5,50%
140.000,00
7,62%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 35 ετών.
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι (ηλικίας μικρότερης των 35
ετών ) με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείριση ασκείται αποκλειστικά από τους νέους.
Κριτήρια Επιλογής
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Α/Α

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση
της πρότασης )

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
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
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

ΒAΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

8%

30
0

100

8%
50

0
100

2%

50

0

4

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)

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

5%

100

5

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

100

6

Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους βάσει
προτύπων

7

8

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ,
βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη
των αναγκών των μονάδων.
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
ISO 14.000, EMAS)

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

100
5%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%

30

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60
2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Ναι
Όχι

100
2%
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9

10

11

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης
ύδατος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100
60

2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο

100

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
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

75

10%

50

100

60
6%

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης
σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

12

13

14

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Εξασφάλιση πρώτων υλών

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
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.
Ποσοστό επί του συνόλου της
ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας
έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή

30

0
100

3%

50
100

60

10%

30

5%
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15

16

17

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

18

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
Ναι
Όχι
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται

50
5%
50
100
60
7%
30
0
100

5%

0
100

5%
0

ΣΥΝΟΛΟ
100%
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
40
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα δράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης», με τη
Δράση 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής», καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον εμφανίζει
συμπληρωματικότητα με την Δράση 19.2.7 «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων», αφού μαζί
διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (π.χ. μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς
τομέα και προώθηση τους στην τουριστική αγορά), προώθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της
συνεργασίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Τέλος δρα σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις
δράσεις 19.3.2 και 19.3.3, αφού από κοινού στοχεύουν στη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα της
περιοχής παρέμβασης με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Hυποδράση19.2.2.2εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:
Ε.Π 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 1 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Από το χωράφι στο ράφι
Σ.Σ 2 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Επικέντρωση στην ποιότητα:
τεκμηρίωση – πιστοποίηση
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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):
Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες.

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
Τίτλος υπο - δράσης
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.2.3
Νομική βάση
Άρθρο 19, παρ. 1β ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η υποδράση περιλαμβάνει επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού.
Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων
εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού).Στα πλαίσια της υποδράσης δύναται να ενισχυθούν επιχειρήσεις που
σχετίζονται με τη δημιουργία νέων ή προϊόντων και υπηρεσιών όπως οι επιχειρήσεις εξειδικευμένων μορφών
τουρισμού .
Κύριο άξονα σχεδιασμού της υποδράσης αποτελεί η συγκράτηση των νέων στην περιοχή παρέμβασης και η
ανάσχεση της τάσης μετανάστευσης προς άλλες περιοχές , μέσα από την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή.
Ηυποδράση παρουσιάζει κοινωνική θεματική κατεύθυνση που εστιάζει στην ενίσχυση της απασχόλησης στην
περιοχή παρέμβασης και ανάσχεσης των αρνητικών δημογραφικών δεικτών, στην προώθηση της
επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που
Τίτλος Δράσης







Αποσκοπούν στη δημιουργία επιχειρήσεων παροχής καινοτόμων υπηρεσιών που θα απευθύνονται σε ειδικές
ομάδες πληθυσμού (λ.χ. τουρισμός για ηλικίες άνω των 55 ετών)
Θα αναπτύσσουν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
Αποσκοπούν στην εξασφάλιση της επισκεψιμότητας και εκτός τουριστικής περιόδου, με τη δημιουργία
ελκυστικών και πρωτότυπων τουριστικών προϊόντων
Αποσκοπούν στην προβολή και προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων υπαίθρου μέσα από την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Έχουν συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική

 Θα εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% ( ΚΑΝ 1407/2013)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος».

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

37

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υποΤοπικού Προγράμματος
μέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
450.000,00
6,85%
5,78%
Δημόσια Δαπάνη
292.500,00
6,18%
4,92%
Ιδιωτική Συμμετοχή
157.500,00
8,58%
8,58%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 35 ετών.
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι (ηλικίας μικρότερης των 35 ετών )
με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείριση ασκείται αποκλειστικά από τους νέους.
Κριτήρια Επιλογής
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται
με την υλοποίηση της πρότασης )

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30%
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
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

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

100
70
9%
30
0

100

9%

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
3

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση
της πρότασης.

4

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό
με τη φύση της πρότασης)

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
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0
100
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Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

50
0

5%

38

100

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών
των μονάδων.
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
ISO 14.000, EMAS)

5

7

8

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

9

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

Όχι

10% ≤ Ποσοστό < 20%

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο
προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
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3%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

11

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

100
2%

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

14

30

Ναι

Παροχή συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

60
2%

10

13

100
100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με
την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και
παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού)

12

10%

60
30

8%

100

10%

100

100

60
6%
30

0
5%
10%
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15

16

17

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

18

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

60
30
50
5%
50
100
60
6%
30
0
3%

5%

100
0
100
0

100%
ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα Δράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης» και την υποδράση
19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής» καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη του
τουριστικού προϊόντος και την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας.
Επίσης εμφανίζει συμπληρωματικότητα με τη δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές
περιοχές» καθώς από κοινού στοχεύουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της περιοχής, στην προστασία και αξιοποίηση των τοπικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων για
την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την συγκράτηση τoυ πληθυσμού και ειδικά των νέων και την επίτευξη κοινωνικής
συνοχής. Επίσης, εμφανίζει συνέργεια με την υποδράση 19.2.7.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη
και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό», καθώς και τις διακρατικές
δράσεις 19.3.1, 19.3.2 και 19.3.3 αφού μαζί διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους
(τοπική αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, τουρισμός, πολιτισμός – περιβάλλον), προώθησης του ανθρώπινου
κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται
στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
ΠΕΠ Β.Αιγαίου: Ε.Π 8iii,
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3): Σ.Σ 1.&Σ.Σ 2 Κλάδου
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Τουρισμός – Πολιτισμός
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Δημιουργία Βιώσιμων & πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών.
ΕΠ.Μ. 6. : Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές Περιοχές
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με
τομεακές προτεραιότητες
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: Α.Π.2: Βελτίωση προοπτικών
απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
Τίτλος υπο - δράσης
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.2.4
Νομική βάση
Καν. 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Στα πλαίσια της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
επενδυτικών σχεδίων μικρών βιοτεχνιών και ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου (ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή προϊόντων ένδυσης,
κλωστοϋφαντουργίας, επεξεργασίας μετάλλου, πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, δέρματος, στον τομέα των
Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών όπως κατασκευή κοσμημάτων, παιχνιδιών, μουσικών οργάνων).
Ειδικό βάρος θα δοθεί στην χρήση καινοτομίας και στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και στην
τυποποίηση των προϊόντων διατροφής σε μικρές συσκευασίες για την προώθησή τους στην τουριστική αγορά.
Κύριο άξονα σχεδιασμού της υποδράσης αποτελεί η συγκράτηση των νέων στην περιοχή παρέμβασης και η
ανάσχεση της τάσης μετανάστευσης προς άλλες περιοχές , μέσα από την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή. Δευτερεύοντα άξονα σχεδιασμού της υποδράσης
αποτελεί η περιβαλλοντική διάσταση. Η στήριξη επενδύσεων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, βασίζεται στην
προστασία του περιβάλλοντος (με παραγωγή προϊόντων με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, χρήση ΑΠΕ για
ίδια κατανάλωση στις επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν). Επιπλέον η υποδράση παρουσιάζει κοινωνική
θεματική κατεύθυνση που εστιάζει στην ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης και στην
προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των γυναικών (λ.χ. μικρές κοινωνικές επιχειρήσεις, γυναικείοι
συνεταιρισμοί) και των νέων.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% ( ΚΑΝ 1407/2013
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων».
Τίτλος Δράσης

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου
400.000,00
6,09%
260.000,00
5,50%

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
5,14%
4,37%

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

41

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ιδιωτική Συμμετοχή

140.000,00
7,62%
7,62
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
• Φυσικά πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 35 ετών.
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι (ηλικίας μικρότερης των 35
ετών) με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείριση ασκείται αποκλειστικά από τους νέους.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

2

3

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30%
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
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

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

8%
30
0

100

8%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

100

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

2%

50

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

4

5

6

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

0

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

5%

100

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

100

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

100
5%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%
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7

8

9

10

11

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
τη χρήση ή παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά,
βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για
την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100
2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης
(π.χ. ISO 14.000, EMAS)

Ναι
Όχι

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
τη χρήση – εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

12

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

13

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

10% ≤ Ποσοστό < 20%

100

2%

2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο

100

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

75

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
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

10%

50

100

60
6%
30

0
100

3%

50

10%
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14

Εξασφάλιση πρώτων υλών

15

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

16

17

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

18

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει
εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή
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
Ναι
Όχι
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

60
30

5%

100
50

5%
50
100
60
7%
30
0
100

5%

0
100

5%

0

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 19.2.1, με τη Δράση 19.2.3 και με τις λοιπές
υποδράσεις της Δράσης 19.2.2, καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας ,τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και τη
ναξιοποίηση των πόρων της περιοχής.
Τέλος, εμφανίζει συμπληρωματικότητα με τις Δράσεις19.2.7και 19.3.3αφού μαζί διαμορφώνουν τις
προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (τοπική αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, τουρισμός,
πολιτισμός – περιβάλλον), προώθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η Δράση βρίσκεται σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:Ε.Π3a, Ε.Π 8iii
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3): Σ.Σ 1.&Σ.Σ 2 Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Δημιουργία Βιώσιμων & πολύ-λειτουργικών αγροτικών
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περιοχών. ΕΠ.Μ. 6. : Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές
Περιοχές
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
με τομεακές προτεραιότητες
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: Α.Π.2: Βελτίωση προοπτικών
απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
Τίτλος υπο - δράσης
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.) με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.2.5
Νομική βάση
Καν. 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από έλλειψη
επαρκών υποδομών πρόνοιας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.α.), από ανεπαρκή στελέχωση,
ανεφοδιασμό και λειτουργία των υφιστάμενων δομών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς
και από ανεπάρκεια βοηθητικών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια της δράσης ενισχύονται επίσης
επιχειρήσεις στους τομείς της πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας όπως εκτυπώσεις, διαφημίσεις, σχολές
χορού και μουσικής και άλλες σχετικές με τον τομέα του πολιτισμού
Στα πλαίσια της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που
εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων των αγροτικών περιοχών
(υπηρεσίες στήριξης του πρωτογενή τομέα, χώροι δημιουργικής απασχόλησης, βρεφονηπιακοί και παιδικοί
σταθμοί, χώροι φροντίδας ηλικιωμένων, χώροι αθλητισμού, επιχειρήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, χώροι
άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.λ.π).
Κύριο άξονα σχεδιασμού της υποδράσης αποτελεί η συγκράτηση των νέων στην περιοχή παρέμβασης και η
ανάσχεση της τάσης μετανάστευσης προς άλλες περιοχές, μέσα από τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας
ζωής, των υποδομών και των κοινωνικών υπηρεσιών της περιοχής.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% ( ΚΑΝ 1407/2013)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού».
Τίτλος Δράσης

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπομέτρου
250.000,00
3,81%
162.500,00
3,44%
87.500,00
4,76%

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
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Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
• Φυσικά πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 35 ετών.
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι ( ηλικίας μικρότερης των 35
ετών) με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείριση ασκείται αποκλειστικά από τους νέους.
Κριτήρια Επιλογής

Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

100
70
9%

30
0

100

9%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

3

4

5
6

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
σχεδίου
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0
100

3%

50

0
5%

100

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

100

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

2%

100
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παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

7

Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)

Ναι
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

8

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

9

10

11

Αναγκαιότητα της πράξης

Όχι
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(τουρισμός / υπηρεσίες)

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία
στο προϊόν ή στην διαχείριση και
λειτουργία

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας

100

2%

0
100

3%

60
30
100

8%
50

10%

100

60
6%

30

0

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
12

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική

100
5%

Παραδοσιακός οικισμός

13

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

100

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
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14

15

16

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

17

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
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
Ναι
Όχι
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται

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

3%

0
100

5%
0

100%
ΣΥΝΟΛΟ
40
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με την υποδράση19.2.3.5 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»,
καθώς από κοινού στοχεύουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους της περιοχής.
Επίσης δρα συμπληρωματικά με την υποδράση19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)» και 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας
(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.). Τέλος
εμφανίζει συνέργεια με τη δράση 19.3.1 «Διατοπική Συνεργασία "Νήσων Περίπλους"», αφού από κοινού
στοχεύουν στην αναβάθμιση της υπαίθρου και μέσω της πολιτιστικής βιομηχανίας.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H Δράση 19.2.6. εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠ Β.Αιγαίου: Ε.Π 2c, Ε.Π 3a, Ε.Π 8iii, Ε.Π 9a, E.Π 9iv, E.Π 9iii,
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3):Σ.Σ 1. & 2. Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α): ΕΠ.Μ.7.6
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Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.): Α.Π. 1, Α.Π. 3

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών
Τίτλος υπο - δράσης
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.3.1
Νομική βάση
Άρθρο 17, παρ. 1β ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η υποδράση περιλαμβάνει επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και /ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν που καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ενδεικτικά, η ενίσχυση αφορά στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μεταποιητικών επιχειρήσεων για την
παραγωγή χαρακτηριστικών τοπικών γεωργικών προϊόντων που παράγονται παραδοσιακά στα νησιά της
περιοχής παρέμβασης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ιστορία τους και
συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση του τοπικού πληθυσμού, όπως είναι το κρασί, το λάδι, το μέλι, τα
φρούτα, τα φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά κ.α.
Επιπλέον στα πλαίσια της υποδράσης τίθενται οι εξής προτεραιότητες :
Α) Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών και διαδικασιών μέσω της εφαρμογής μεθόδων
και διαδικασιών που ενσωματώνουν δραστηριότητες παραγωγής και μεταποίησης που συνίστανται σε
καινοτόμες διαδικασίες ή μεθόδους η νέα προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα ο καινοτόμος χαρακτήρας μπορεί να
περιλαμβάνει επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, καθώς και επενδύσεις που παράγουν νέα βελτιωμένα προϊόντα (πχ Βιοδιατροφικά προϊόντα,
προϊόντα με ειδικές πιστοποιήσεις ) ή δράσεις με νέους τρόπους παραγωγής.
Β) Ενσωμάτωση της περιβαλλοντική διάστασης, μέσω της ανάπτυξης διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον
που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, την παραγωγή με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα
και την προστασία – διαφύλαξη των τοπικών πόρων Γ)Παραγωγή πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων
(βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ)
Τίτλος Δράσης

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθούν η ίδρυση επέκταση και ο εκσυγχρονισμός
μεταποιητικών επιχειρήσεων προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικής γεωργίας, συσκευαστηρίων οπωροκηπευτικών
και φαρμακευτικών - αρωματικών φυτών, τυποποιητηρίων λαδιού, κρασιού, μελιού, οινοποιείων, κ.λ.π
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται βάση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013) στο 75% των επιλέξιμων
δαπανών (Μικρά νησιά του Αιγαίου) .
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
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επίπεδο υπο-μέτρου Τοπικού Προγράμματος
Συνολικός προϋπολογισμός
750.000,00
11,42%
9,63%
Δημόσια Δαπάνη
562.500,00
11,89%
9,45%
Ιδιωτική Συμμετοχή
187.500,00
10,21%
10,21%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά / Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου –
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

2

3

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30%
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
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

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

8%
30
0

100

8%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

100

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με
τη φύση της πρότασης.

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

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

2%

50

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

4

0
100
6%
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Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

5

6

Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους
βάσει προτύπων

7

8

9

10

11

12

Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ,
βιοαέριο κ.λ.π.) για την
κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO
14.000, EMAS)
Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης
ύδατος

Καινοτόμος χαρακτήρας
της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και
βιοτεχνικές μονάδες)

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης

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

5%

100

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

100

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

100
5%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%

30

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60
2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Ναι

100
2%

Όχι

0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο

100

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

75

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
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

10%

50

6%
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Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας
13

14

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

15

Εξασφάλιση πρώτων υλών

16

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

17

18

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

19

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
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.
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει
εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή
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
Ναι
Όχι
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα

60

30

0
100

3%

50
100
60

7%

30

4%

100
50

5%
50
100
60
5%
30
0
100

5%

0
100

5%

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με την δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης», καθώς
από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και προώθηση της
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ανταγωνιστικότητας στην περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον εμφανίζει συνέργεια με την δράση 19.2.7
«Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων» αφού μαζί διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης
τομέων μεταξύ τους (π.χ. μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα και προώθηση τους στην τουριστική
αγορά), προώθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων. Επίσης η υποδράση εμφανίζει συμπληρωματικότητα με την δράση 19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση
της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές
ή δικαιούχους». Τέλος δρα σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.3.2 και 19.3.3.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H Δράση 19.2.2. εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠ Β.Αιγαίου:
Ε.Π 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 1 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Από το χωράφι στο ράφι
Σ.Σ 2 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Επικέντρωση στην ποιότητα:
τεκμηρίωση – πιστοποίηση
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):
Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών
Τίτλος υπο - δράσης
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.3.2
Νομική βάση
Άρθρο 17, παρ. 1β ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η υποδράση19.2.3.2 περιλαμβάνει επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης, που έχοντας ως πρώτη
ύλη γεωργικά προϊόντατου παραρτήματος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
παράγουν ΜΗ γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά οι επενδύσεις αφορούν στην ίδρυση, την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός),
αιθέριων ελαίων, αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, προϊόντων κοσμετολογίας
και φαρμακευτικής από γεωργικά προϊόντα (π.χ. αλόη, λάδι, προϊόντα κυψέλης), παρασκευής κομπόστ από
απόβλητα ελαιουργείων ή παραπροϊόντα καλλιεργειών, μονάδες παραγωγής ειδών διατροφής από τοπικά
γεωργικά προϊόντα.
Κύριο άξονα σχεδιασμού της δράσης αποτελεί η περιβαλλοντική διάσταση και η ενσωμάτωση της καινοτομίας.Η
στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος (με
παραγωγή προϊόντων με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα) και την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, για
μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη και απασχόληση. Στα πλαίσια
Τίτλος Δράσης
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της δράσης δύναται να ενισχυθούν καινοτόμες πρακτικές μέσω της εφαρμογής μεθόδων και διαδικασιών που
ενσωματώνουν δραστηριότητες παραγωγής και μεταποίησης που συνίστανται σε καινοτόμες διαδικασίες ή
μεθόδους. Ο καινοτόμος χαρακτήρας μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη δημιουργία νέων καινοτόμων και βελτιωμένων
προϊόντων.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις(ΚΑΝ.
702/2014-Άρθρο 44).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
400.000,00
6,09%
Δημόσια Δαπάνη
200.000,00
4,23%
Ιδιωτική Συμμετοχή
200.000,00
10,89%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά / Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου/ νεοσύστατες επιχειρήσεις
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της πρότασης )

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30%
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
5,14%
3,36%
10,89%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

100
70
8%
30
0

100

8%

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
3

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση
της πρότασης.

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
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Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

0

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

6%

5

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με
τη φύση της πρότασης)

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

5%

100

6

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων
για την έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

100

7

Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους βάσει
προτύπων

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

4

100

50

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

100
2%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%

30

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών
των μονάδων.

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO
14.000, EMAS)

Ναι

9

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

10

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

8

11

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες)

10% ≤ Ποσοστό < 20%

2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

Όχι
10% ≤ Ποσοστό < 20%

60
30
100

2%

0
100

2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο

100

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

75

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
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12

13

14

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

15

Εξασφάλιση πρώτων υλών

16

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

17

18

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

19

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
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.
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει
εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή
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
Ναι
Όχι
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

100

60
6%
30

0
2%

100
50
100

8%

60
30

5%

100
50

5%
50
100
60
6%
30
0
5%

5%

100
0
100
0

ΣΥΝΟΛΟ
100%
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
40
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
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Η παρούσα δράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης», με τη Δράση
19.2.2 και 19.2.3 καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και
προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον εμφανίζει συμπληρωματικότητα με την
Δράση 19.2.7 «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων», αφού μαζί διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις
διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (π.χ. μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα και προώθηση τους στην
τουριστική αγορά), προώθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται
στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Hυποδράση 19.2.3.2 εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:
Ε.Π 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 1 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Από το χωράφι στο ράφι
Σ.Σ 2 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Επικέντρωση στην ποιότητα:
τεκμηρίωση – πιστοποίηση
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):
Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
Τίτλος υπο - δράσης
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.3.3
Νομική βάση
Άρθρο 19, παρ. 1β ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης,
χώρων εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού). Στα πλαίσια της υποδράσης δύναται να
ενισχυθούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία νέων ή προϊόντων και υπηρεσιών όπως οι διδακτικές
κτηνοτροφικές/ γεωργικές φάρμες και οι επιχειρήσεις εξειδικευμένων μορφών τουρισμού.
Η στήριξη επενδύσεων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος
(προστασία και ανάδειξη οικολογικού πλούτου κ.α.) και των πόρων για μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο
περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη και απασχόληση.
Τίτλος Δράσης
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Ηυποδράση παρουσιάζει κοινωνική θεματική κατεύθυνση που εστιάζει στην ενίσχυση της απασχόλησης στην
περιοχή παρέμβασης και στην ανάσχεση των αρνητικών δημογραφικών δεικτών, στην προώθηση της
επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών
(Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων Κ. 651/14
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υποΤοπικού Προγράμματος
μέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
700.000,00
10,69%
8,99%
Δημόσια Δαπάνη
350.000,00
7,40%
5,88%
Ιδιωτική Συμμετοχή
350.000,00
19,06%
19,06%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσειςκατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται
με την υλοποίηση της πρότασης )

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30%
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

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
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
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Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση
της πρότασης.

4

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

50

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

100

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

3%

50

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

0

5

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό
με τη φύση της πρότασης)

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

5%

100

6

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

100

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

7

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών
των μονάδων.
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
ISO 14.000, EMAS)

Ναι
Όχι

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

8

9

10% ≤ Ποσοστό < 20%

100
2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

10% ≤ Ποσοστό < 20%

30
100
2%

3%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

10

Παροχή συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με
την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και
παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού)

11

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο
προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία

9%

100

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

6%

100

12
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Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας
13

14

15

16

17

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότατα και αξιοπιστία του
κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

18

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
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.
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
Ναι
Όχι
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

60

30

0
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3%

50
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10%

30
50
5%
50
100
60
7%
30
0
100

3%

0
100

5%

0

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα δράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης» και την
Δράση 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής» καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας. Επιπλέον εμφανίζει συμπληρωματικότητα με την
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υποδράση19.2.7.3 αφού μαζί διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (τοπική
αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, τουρισμός, πολιτισμός – περιβάλλον), προώθησης του ανθρώπινου
κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Επίσης εμφανίζει συνέργεια με τις
υποδράσεις 19.2.4.3. 19.2.4.4 και 19.2.4.5. Τέλος δρα σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις
19.3.1, 19.3.2 και 19.3.3.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η Δράση βρίσκεται σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:Ε.Π 8iii, Ε.Π 6c, Ε.Π 9a, E.Π 9iv
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3): Σ.Σ 1.&Σ.Σ 2 Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Δημιουργία Βιώσιμων & πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών.
ΕΠ.Μ. 6. : Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές Περιοχές
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
με τομεακές προτεραιότητες
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: Α.Π.2: Βελτίωση προοπτικών
απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
Τίτλος υπο - δράσης
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.3.4
Νομική βάση
Άρθρο 19, παρ. 1β ΚΑΝ 1305/2013, Κ. 651/14
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Στα πλαίσια της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
επενδυτικών σχεδίων μικρών βιοτεχνιών και ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου (ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή προϊόντων ένδυσης,
λαϊκής τέχνης, κλωστοϋφαντουργίας, επεξεργασίας μετάλλου, πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, δέρματος, στον τομέα
των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών όπως κατασκευή κοσμημάτων, παιχνιδιών, μουσικών οργάνων).
Ειδικό βάρος θα δοθεί στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και στην τυποποίηση των προϊόντων
διατροφής σε μικρές συσκευασίες για την προώθησή τους στην τουριστική αγορά.
Κύριο άξονα σχεδιασμού της υποδράσης αποτελεί η περιβαλλοντική διάσταση. Η στήριξη επενδύσεων ανάπτυξης
επιχειρηματικότητας, βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος (με παραγωγή προϊόντων με μικρότερο
ενεργειακό αποτύπωμα, ανάδειξη οικολογικού πλούτου) και των πόρων για μετάβαση σε μια οικονομία φιλική
στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη και απασχόληση. Επιπλέον η υποδράση παρουσιάζει
Τίτλος Δράσης
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κοινωνική θεματική κατεύθυνση που εστιάζει στην ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης και
ανάσχεσης των αρνητικών δημογραφικών δεικτών, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών
(Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων Κ. 651/14)

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υποΤοπικού Προγράμματος
μέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
600.000,00
9,14%
7,71%
Δημόσια Δαπάνη
300.000,00
6,34%
5,04%
Ιδιωτική Συμμετοχή
300.000,00
16,34%
16,34%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής

Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30%
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100
70
8%
30
0

100

8%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
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Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

3

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 μεγαλυτερο ή ίσο 50%
νέοι ≤ 35 ετών

100
5%
50

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης.

4

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

100
2%

50

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

5

6

Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους
βάσει προτύπων

7

8

9

10

11

0

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

5%

100

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

100

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

100
5%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%

30

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
τη χρήση ή παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ,
βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη
των αναγκών των μονάδων.

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
ISO 14.000, EMAS)

Ναι
Όχι

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
τη χρήση – εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)

10% ≤ Ποσοστό < 20%

2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30
100
2%

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60

2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο

100

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

12

13

14

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

15

Εξασφάλιση πρώτων υλών

16

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

17

18

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
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.
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει
εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή
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
Ναι
Όχι
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100

60
5%
30

0
100

3%

50
100
60

8%

30

5%

100
50

5%
50
100
60
7%
30
0
100

5%

0
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Σύσταση Φορέα

19

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

5%

0

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 19.2.1, με τη Δράση 19.2.2 και με τις λοιπές υποδράσεις
της Δράσης 19.2.3, καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
και την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας.Τέλος, εμφανίζει συμπληρωματικότητα με την Δράση 19.2.7, αφού μαζί
διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (τοπική αγροτική παραγωγή, μεταποίηση,
τουρισμός, πολιτισμός – περιβάλλον), προώθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων .
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η Δράση βρίσκεται σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:Ε.Π3a, Ε.Π 8iii
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3): Σ.Σ 1.&Σ.Σ 2 Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Δημιουργία Βιώσιμων & πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών.
ΕΠ.Μ. 6. : Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές Περιοχές
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με
τομεακές προτεραιότητες
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: Α.Π.2: Βελτίωση προοπτικών
απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Τίτλος υπο - δράσης

Κωδικός υπο – δράσης
Νομική βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.5
Κ. 651/14
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

65

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από έλλειψη
επαρκών υποδομών πρόνοιας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.α.), από ανεπαρκή στελέχωση,
ανεφοδιασμό και λειτουργία των υφιστάμενων δομών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς
και από ανεπάρκεια βοηθητικών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Στα πλαίσια της Δράσης ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που
εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων των αγροτικών περιοχών
(υπηρεσίες στήριξης του πρωτογενή τομέα, χώροι δημιουργικής απασχόλησης, βρεφονηπιακοί και παιδικοί
σταθμοί, χώροι φροντίδας ηλικιωμένων, χώροι αθλητισμού, επιχειρήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, χώροι
άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.λ.π).
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών
(Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων Κ. 651/14).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπομέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
180.000,00
2,74%
Δημόσια Δαπάνη
90.000,00
1,90%
Ιδιωτική Συμμετοχή
90.000,00
4,90%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
2,31%
1,51%
4,90%

Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση
της πρότασης )

2

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30%
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
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3

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
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

0

100
5%
50

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
4

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης.

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

100
3%

50

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
5

6

7

8

9

10

11

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

0

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

5%

100

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των
αναγκών των μονάδων.

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
ISO 14.000, EMAS)

Ναι
Όχι

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

Αναγκαιότητα της πράξης

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

10% ≤ Ποσοστό < 20%

100
2%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο
προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

30
100

2%

3%

60
30
100

8%
0

10%

100

67

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

12

13

14

15

16

17

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

18

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
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.
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
Ναι
Όχι
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

100

60
7%
30

0
100

3%

50
100
60

8%

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

3%

0
100

5%

0

ΣΥΝΟΛΟ
100%
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
40
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με την υποδράση19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
κέντρα κ.λ.π.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», καθώς από κοινού
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στοχεύουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους της περιοχής.
Επίσης δρα συμπληρωματικά με την υποδράση19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)». Τέλος εμφανίζει συνέργεια με τη δράση 19.3.1 «Διατοπική Συνεργασία
"Νήσων Περίπλους"».
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H υποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου: Ε.Π 2c, Ε.Π 3a, Ε.Π 8iii, Ε.Π 9a, E.Π 9iv, E.Π 9iii,
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3):Σ.Σ 1. & 2. Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α): ΕΠ.Μ.7.6
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.): Α.Π. 1, Α.Π. 3
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών
Τίτλος υπο - δράσης
αγροκτημάτων
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.3.6
Νομική βάση
Κ. 1305/13 παράρτημα ΙΙ
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Στα πλαίσια της υποδράσης εντάσσονται επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
οικοτεχνιών που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 4912/120862/5-11-2015/ ΦΕΚ (Β) Αριθ.
2468/2015 για την οικοτεχνία. Στον τομέα της οικοτεχνίας οι επενδύσεις θα είναι μικρής κλίμακας και θα
αφορούν προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (π.χ. παξιμάδια κ.λπ.) και ζυμαρικά, προϊόντα
φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ
φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς, πετιμέζι, μουσταλευριά, προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι
τρόφιμα φυτικής προέλευσης, προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες, προϊόντα διατηρημένα με
ξήρανση, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά, προϊόντα σαπωνοποιίας από
Ελαιόλαδο ΚΤΛ.
Επιπλέον, στα πλαίσια της υποδράσης ενισχύεται η δημιουργία και λειτουργία πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν4235/2014, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον καλλιεργήσιμη
έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και
παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις
τοπικές παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται βάση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013) στο 75% των επιλέξιμων
δαπανών (Μικρά νησιά του Αιγαίου)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας».
Τίτλος Δράσης

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
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Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
400.000,00
6,09%
300.000,00
6,34%
100.000,00
5,45%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Ποσό (€)

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
5,14%
5,04%
5,45%

-

Για τις δράσεις ενίσχυσης Οικοτεχνίας δικαιούχοι είναι Αγρότες (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) βάσει του Ν. 4235/2014 – Άρθρ. 56.

-

Για τις δράσεις ενίσχυσης πολυλειτουργικών αγροκτημάτων δικαιούχοι είναι α) οι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), β) συμπράξεις φυσικών ή / και νομικών
προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ, γ) συμπράξεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων
στο ΜΑΑΕ με άλλα φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο
ΜΑΑΕ μετέχει /-ουν με ποσοστό 50% στη σύμπραξη.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30%
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
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
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
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

10%
30
0

100

10%

50

0

100
6%
50
3%
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φύση της πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)

4

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Ποσοστό δαπανών σχετικών με
τη χρήση ή παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά,
βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για
την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης
(π.χ. ISO 14.000, EMAS)

5

7

8

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
τη χρήση – εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

9

10

11

12

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών
(τουρισμός / υπηρεσίες)

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

50

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

0

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

5%

100

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

100

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100
60

2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Ναι

30
100

2%

Όχι

0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

3%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο
προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μίας έως 2 νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας
θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων
εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός

30

10%

100

100

60
6%
30

0
100

3%
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13

14

15

16

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

Σύσταση Φορέα

17

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.
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
Ναι
Όχι
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

100
60

8%

30
50
5%
50
100
60
7%
30
0
100

5%

0
100

5%

0

ΣΥΝΟΛΟ
100%
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
40
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με τη δράση 19.2.1, με τις υπόλοιπες υποδράσεις της Δράσης
19.2.2, καθώς και με τη Δράση 19.2.3, καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή παρέμβασης και στην ενδυνάμωση
της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον εμφανίζει συμπληρωματικότητα με την Δράση 19.2.7, αφού μαζί
διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (π.χ. μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς
τομέα και προώθηση τους στην τουριστική αγορά), προώθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της
συνεργασίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Hυποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:
Ε.Π 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 1 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Από το χωράφι στο ράφι
Σ.Σ 2 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Επικέντρωση στην ποιότητα:
τεκμηρίωση – πιστοποίηση
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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):
Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας ( π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία
Τίτλος υπο - δράσης
εντός οικισμού κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.4.1
Νομική βάση
Άρθρο 20 Καν. 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η παρούσα υποδράση περιλαμβάνει υποδομές μικρής κλίμακας όπως , έργα ύδρευσης – αποχέτευσης,
οδοποιία εντός οικισμού και εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια για την βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί κύριο άξονα σχεδιασμού της υποδράσης, καθώς οι εργασίες που
περιλαμβάνονται (π.χ. υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας) έχουν σαν σκοπό την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος. Επιπλέον, η υποδράση παρουσιάζει κοινωνική θεματική κατεύθυνση, καθώς εστιάζει στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Τέλος, στα πλαίσια της δράσης ενισχύονται καινοτόμες πρακτικές
που κυρίως συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών(ΚΑΝ 651/2014,Άρθρο 56).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού».

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου
690.000,00
10,51%
690.000,00
14,59%
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
8,86%
11,60%
0

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Κριτήρια Επιλογής
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A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

2

3

4

5

6

7

8

Αναγκαιότητα της πράξης

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)
και τοπικό πρόγραμμα

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Εισαγωγή καινοτομίας /
ΤΠΕ ή πιλοτικών
καινοτόμων εφαρμογών

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Ναι

% ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

10%
30
0
100
10%
0
100

5%

Όχι

0

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
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100

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.

60
10%
30
0
50
10%
50

100

10%

50

0
100
30%

60
30

Ναι

100
5%

Όχι
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10

Προστασία περιβάλλοντος

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

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100
10%
0

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5,αφού από κοινού
διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής, των υποδομών, των κοινωνικών υπηρεσιών,
των ευκαιριών ισόρροπης ανάπτυξης στην περιοχή παρέμβασης.
Επίσης η υποδράση κρίνεται συμπληρωματική με τις υποδράσεις 19.2.4.2 και 19.2.4.6 αφού στοχεύουν από
κοινού στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H υποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:
Ε.Π 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 ,
Ε.Π 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
Ε.Π 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων
των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για
τον περιορισμό του θορύβου.

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών
Τίτλος υπο - δράσης
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.4.2
Νομική βάση
(ΚΑΝ 651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης (max 3.000 χαρακτήρες)
Η υποδράση περιλαμβάνει ενισχύσεις δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης βασικών κοινωνικών υποδομών /
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό. Ενδεικτικά αναφέρονται κοινωνικές υποδομές, όπως παιδικοί σταθμοί,
αγροτικά ιατρεία, κέντρα στήριξης ειδικών ομάδων πληθυσμού (ΑΜΕΑ, κτλ.) κ.α.
Η υποδράση σχεδιάστηκε με γνώμονα την κοινωνική θεματική κατεύθυνση για κάλυψη πρωταρχικών αναγκών
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ
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των κατοίκων (βασικές κοινωνικές υποδομές).
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών (ΚΑΝ 651/2014,Άρθρο 56).

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου Τοπικού Προγράμματος
Συνολικός προϋπολογισμός
325.000,00
4,95%
4,17%
Δημόσια Δαπάνη
325.000,00
6,87%
5,46%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα , άλλοι
τοπικοί δημόσιοι φορείς) και β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)
Κριτήρια Επιλογής

A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

2

3

4

5

Αναγκαιότητα της πράξης

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)
και τοπικό πρόγραμμα

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Ναι

% ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

10%
30
0
100
10%
0
100

5%

Όχι

0

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

100
60
10%
30
0
10%
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υλοποίησης επένδυσης

6

7

8

10

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

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.

Εισαγωγή καινοτομίας /
ΤΠΕ ή πιλοτικών
καινοτόμων εφαρμογών

Προστασία περιβάλλοντος

50

100

10%

50

0
100
30%

60
30

Ναι

100
5%

Όχι

0

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%

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10%
0

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση κρίνεται συμπληρωματική με τις υποδράσεις19.2.2.5 και 19.2.3.5 καθώς από κοινού οι
παρεμβάσεις αυτές, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
στοχεύουν στην ανάσχεση των αρνητικών δημογραφικών δεικτών της περιοχής. Επίσης εμφανίζει συνέργεια με
τιςυποδράσεις19.2.4.1, 19.2.4.3, 19.2.4.6, 19.2.5.1, αφού και οι δύο παρεμβάσεις διαμορφώνουν τις
προϋποθέσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής, των υποδομών και των κοινωνικών υπηρεσιών, των ευκαιριών
ισόρροπης ανάπτυξης στην περιοχή παρέμβασης. Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με
άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H υποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου: Ε.Π 2c, Ε.Π 3a, Ε.Π 8iii, Ε.Π 9a, E.Π 9iv, E.Π 9iii,
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3):Σ.Σ 1. & 2. Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
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Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α): ΕΠ.Μ.7.6
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.): Α.Π. 1, Α.Π. 3
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες
Τίτλος υπο - δράσης
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (σημάνσεις, κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.)
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.4.3
Νομική βάση
Άρθρο 20 ,ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η υποδράση περιλαμβάνει ενέργειες στήριξης για επενδύσεις δημόσιας χρήσης σε υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.
Ενδεικτικά αναφέρονται: κέντρα πληροφόρησης τουριστών, χώροι αναψυχής (πχ. παιδική χαρά), σήμανση
φαραγγιών / περιπατητικές διαδρομές, πίστες αναρρίχησης, καινοτόμες δράσεις τουριστικής προβολής όπως
εφαρμογές για κινητά, βίντεο, βάσεις δεδομένων, παιδικές χαρές, πάρκα αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις.
Κύριο άξονα σχεδιασμού της υποδράσης αποτελεί η περιβαλλοντική διάσταση, καθώς οι εργασίες που
περιλαμβάνονται έχουν ως σκοπό την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον η
υποδράση παρουσιάζει κοινωνική θεματική κατεύθυνση που εστιάζει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων, στην βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, στην ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και στην
ανάσχεση των αρνητικών δημογραφικών δεικτών της περιοχής.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών (ΚΑΝ 651/2014,Άρθρο 56).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου
3,81%
5,29%
0

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
3,21%
4,20%
0

250.000,00
250.000,00
0
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα , άλλοι
τοπικοί δημόσιοι φορείς) και β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)
Κριτήρια Επιλογής
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A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

2

3

4

5

6

7

8

Αναγκαιότητα της πράξης

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)
και τοπικό πρόγραμμα

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Εισαγωγή καινοτομίας /
ΤΠΕ ή πιλοτικών
καινοτόμων εφαρμογών

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Ναι

% ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

10%
30
0
100
10%
0
100

5%

Όχι

0

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
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100

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.

60
10%
30
0
50
10%
50

100

10%

50

0
100
30%

60
30

Ναι

100
5%

Όχι
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10

Προστασία περιβάλλοντος

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

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100
10%
0

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3,
19.2.4.4, 19.2.4.5. Τέλος εμφανίζει συνέργεια με τη δράση 19.3.1 «Διατοπική Συνεργασία "Νήσων Περίπλους"».
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Hυποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου: Ε.Π 2c, Ε.Π 3a, Ε.Π 8iii, Ε.Π 9a, E.Π 9iv, E.Π 9iii,
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3):Σ.Σ 1. & 2. Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α): ΕΠ.Μ.7.6
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.): Α.Π. 1, Α.Π. 3

Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
19.2.4.4

Νομική βάση

Άρθρο 20, ΚΑΝ 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο –
Η υποδράση περιλαμβάνει ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς (λ.χ. εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα, τη λαογραφία, τις τέχνες και τον
πολιτισμό της περιοχής).Μέσω της δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση στοχευμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι
οποίες έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα, την ιστορική και
λαογραφική παράδοση της περιοχής, καθώς και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ΄όλη τη διάρκεια
του έτους και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω της υποδράσης εκτός από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα,
σχετίζονται με την ενίσχυση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή τοπικών προϊόντων (προϊόντα
διατροφής, χειροτεχνίας, οικοτεχνίας κ.α.), καθώς και την προβολή προώθηση παραδοσιακών τεχνικών
παραγωγής τοπικών προϊόντων ή και επαγγελμάτων. Μέσω της ενίσχυσης των δράσεων αυτών επιδιώκεται και
η προώθηση και διαφήμιση των τοπικών αγροτικών προϊόντων, των ειδών λαϊκής τέχνης, καθώς και η ανάπτυξη
εμπορικών και επαγγελματικών σχέσεων.
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Από την υλοποίηση της δράσης δεν θα δημιουργηθούν έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών (ΚΑΝ 651/2014, Άρθρο 53) με μέγιστο
συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ.

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού
Ποσό (€)
σε επίπεδο
Προγράμματος
υπο-μέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
80.000,00
1,22%
1,03%
Δημόσια Δαπάνη
80.000,00
1,69%
1,34%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)
Κριτήρια Επιλογής

A/A

1

2

4

5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) και
τοπικό πρόγραμμα

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση

% ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

15%

30
0

Ναι

100
5%

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

0
100
60
15%
30
0
15%
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υλοποίησης επένδυσης

6

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

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

50

100

25%
50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
7

8

9

0

Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή
πιλοτικών καινοτόμων
εφαρμογών

Ναι
Όχι

0

Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης
που συνδέεται με ιστορία και
τοπικά δρώμενα

Πολιτιστικό γεγονός

40

Ιστορικό γεγονός

40

Επαναληψιμότητα εκδήλωσης
στο πλαίσιο του παρόντος
σχεδίου χρηματοδότησης

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη

100

Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη

50

100
5%

Αθλητικό γεγονός

Διοργάνωση για 1 έτος

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20

10%

0

10%

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα δράση λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις λοιπές υποδράσεις της δράσης 19.2.4
«Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», αφού από κοινού διαμορφώνουν τις
προϋποθέσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής και διαμόρφωσης πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής.
Επίσης δρα συμπληρωματικά με τις υποδράσεις 19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» και 19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»,
καθώς σε συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες της τοπικής ζωής και οικονομίας, ενισχύεται η προβολή της
περιοχής και η προσέλκυση επισκεπτών σε αυτή. Τέλος εμφανίζει συνέργεια με τη δράση 19.3.1 «Διατοπική
Συνεργασία "Νήσων Περίπλους"». Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του
τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H υποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου: Ε.Π 2c, Ε.Π 3a, Ε.Π 8iii, Ε.Π 9a, E.Π 9iv, E.Π 9iii,
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3):Σ.Σ 1. & 2. Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α): ΕΠ.Μ.7.6
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.): Α.Π. 1, Α.Π. 3
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
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
Τίτλος υπο - δράσης
των σχετικών κοινωνικο - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λ.π)
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.4.5
Νομική βάση
Άρθρο 20 ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η υποδράση περιλαμβάνει στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων
και των τόπων με υψηλή φυσική αξία. Ενδεικτικά αναφέρονται αγροτικά κτίρια, πηγάδια, βρύσες, αλώνια,
υδραγωγεία, φάμπρικες, γεφύρια, πατητήρια, καλντερίμια, δημιουργία φωλιών και καταφυγίων άγριας
πανίδας και περιβαλλοντική ενημέρωση κλπ.
Επίσης δύναται να ενισχυθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος και
πολιτισμού (υποδομές άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.α.)
Για αυτές τις δράσεις προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται σημαντικό έλλειμμα σε
τέτοιου είδους υποδομές.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών (ΚΑΝ 651/2014, Άρθρο 53).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου
2,67%
3,70%
0

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
2,25%
2,94%
0

175.000,00
175.000,00
0
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φορείς εντός Δημόσιου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α΄καιΒ΄βαθμού, και άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς)
Φορείς εκτός δημόσιου τομέα (όπως Σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ)
Κριτήρια Επιλογής
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A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

2

3

4

5

6

7

Αναγκαιότητα της πράξης

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)
και τοπικό πρόγραμμα

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Ναι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

10%
30
0
100
10%
0
100

5%

Όχι

0

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
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100

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.

Εισαγωγή καινοτομίας /
ΤΠΕ ή πιλοτικών
καινοτόμων εφαρμογών

Ναι

9

Συμβατότητα με την
τοπική αρχιτεκτονική

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο

10

Προστασία περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία

8

% ΒΑΡΥΤΗΤΑ

60
10%
30
0
50
10%
50

100

10%

50

0
100
30%

60
30
100

5%
Όχι

Παραδοσιακός οικισμός

0
100

5%

50

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

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση εμφανίζει συνέργεια με τις λοιπές υποδράσεις της Δράσης 19.2.4, αφού από κοινού
διαμορφώνουν τις συνθήκες ανάπλασης της περιοχής, τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και τις προϋποθέσεις ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής. Επίσης δρα συμπληρωματικά με τις
υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3, καθώς σε συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες της τοπικής ζωής και
οικονομίας, ενισχύεται η προβολή της περιοχής και η προσέλκυση επισκεπτών σε αυτή. Τέλος εμφανίζει
συνέργεια με τη δράση 19.3.1 «Διατοπική Συνεργασία "Νήσων Περίπλους"». Αναλυτική μήτρα συνέργειας /
συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H Δράση 19.2.6. εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠ Β.Αιγαίου: Ε.Π 2c, Ε.Π 3a, Ε.Π 8iii, Ε.Π 9a, E.Π 9iv, E.Π 9iii,
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3):Σ.Σ 1. & 2. Κλάδου
Τουρισμός – Πολιτισμός
Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α): ΕΠ.Μ.7.6
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.): Α.Π. 1, Α.Π. 3

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης
Νομική βάση

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών
19.2.5
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
19.2.5.1
Άρθρο 20, ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η υποδράση περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στις οποίες εξυπηρετείται μεταποιητική μονάδα με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή
τσιμεντόστρωση ανάλογα με την περίσταση. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στις γεωργικές και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες εξυπηρετείται μεταποιητική μονάδα, στις αγροτικές περιοχές, καθ΄ όλη
την διάρκεια του χρόνου, έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και
ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών
προϊόντων.
Η δράση διαθέτει κοινωνική διάσταση, πέραν της οικονομικής διότι βελτιώνει την καθημερινότητα αδύναμων
οικονομικά στρωμάτων της τοπικής κοινωνίας (κτηνοτρόφοι με απομακρυσμένη, δυσπρόσιτη και χαμηλής αξίας
κτηνοτροφική γη) και δημιουργεί ασφαλέστερη πρόσβαση προς τον τόπο της καθημερινής εργασίας τους.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
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«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα».

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου
71.500,00
1,09%
71.500,00
1,51%
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
0,92%
1,20%
0

ΟΤΑ, A &Β Βαθμού
Κριτήρια Επιλογής

A/A

1

2

3

4

5

6

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται
με την υλοποίηση της πρότασης )

Αναγκαιότητα της πράξης

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS) και τοπικό
πρόγραμμα

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην
Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Ναι

%
ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
70

15%
30
0
100
20%
0
10%

100

Όχι

0

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
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
7

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

0
100
25%

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

60
30

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα δράση παρουσιάζει συμπληρωματικότητα και δημιουργεί συνέργειες με τις δράσεις 19.2.2«Ανάπτυξη /
βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3«Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», που ενισχύουν παραγωγικές επιχειρήσεις με Ά ύλη αγροτικά
προϊόντα. Η ταχεία, εύκολη και διασφαλισμένη ροή των Ά υλών από τον χώρο παραγωγής τους στην τοποθεσία
μεταποίησης/ τυποποίησης και εμπορίας τους δημιουργεί μειώσεις κόστους λόγω μικρότερων αποθεμάτων,
οικονομίας κλίμακας λόγω μεγαλύτερου μεταφορικού μέσου, ευκολότερο προγραμματισμό παραγωγής λόγω της
σταθερής ροής ανεξαρτήτων καιρικών φαινομένων κτλ. Τέλος δρα σε συνέργεια με την υποδράση19.2.6.1«Πρόληψη,
αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά
συμβάντα»,αφού η βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη συμβάλλει στην πρόληψη και προστασία των δασικών
εκτάσεων από πυρκαγιές.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται
στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H Δράση 19.2.9 εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου: Ε.Π 6c,
Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α): ΕΠ.Μ. 4.2
Ε.Π. Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020 (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.): Σ.Σ & Προτεραιότητα
Ε και Ζ (για το περιβάλλον),
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.): Α.Π. 1, Α.Π. 3
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
19.2.6
Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
19.2.6.1
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Νομική βάση

Άρθρο 24, ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Στόχος της υποδράσης είναι η πρόληψη μέσω της αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων και η
αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, την
αύξηση της βιοποικιλότητας, την υδάτινη ισορροπία – λεκάνες απορροής, την πρόληψη των φυσικών κινδύνων
(πλημμύρες, διάβρωση εδάφους κ.α.) και την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών.
Η υποδράση περιλαμβάνει ενέργειες πρόληψης, αποκατάστασης δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα .Η ενέργεια αφορά στη δημιουργία προστατευτικών
υποδομών, όπως δασικούς δρόμους και μονοπάτια, περίφραξη, δεξαμενές, συστήματα υδροληψίας και την αγορά,
συντήρηση και βελτίωση εξειδικευμένου επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών,
επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών. Επιπλέον, αφορά την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί
από πυρκαγιές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, καταστροφικά συμβάντα και
συμβάντα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. Τέλος, ενισχύεται και η συντήρηση αντιπυρικών ζωνών. Επίσης
η υποδράση αφορά στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας στην περιοχή παρέμβασης του
προγράμματος, όπως: καθαρισμού δασών και τοπικές δραστηριότητες πρόληψης πυρκαγιών ή άλλων φυσικών
καταστροφών.
Η περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί κύριο άξονα σχεδιασμού της δράσης. Η προστασία των δασών κατέχει σημαντική
θέση, ιδιαίτερα στην περιοχή παρέμβασης όπου αντιμετωπίζει συχνές καταστροφικές πυρκαγιές, κάτι που αντανακλά
και στην κοινωνική θεματική κατεύθυνση της δράσης, αφού το δάσος εκτός από πολύτιμο φυσικό πόρο, αποτελεί πηγή
πρώτων υλών και χώρο άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων ( π.χ. μελισσοκομία).
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.( Άρθρο 56, ΚΑΝ 651/2014).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
105.000,00
1,60%
Δημόσια Δαπάνη
105.000,00
2,22%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φορείς εκτός δημοσίου τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
1,35%
1,76%
0

Κριτήρια Επιλογής
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Α/Α

1

2

3

4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

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

Σκοπιμότητα της πρότασης
(ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Προτεραιότητες υποδράσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

100

10%

5

6

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

50

0

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Το έργο εντάσσεται στις
προτεραιότητες της υποδράσης
Το έργο δεν εντάσσεται στις
προτεραιότητες της υποδράσης

20%

30
0
100

20%
0

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

15%
30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(κλίμακα 0100)

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
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Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
7

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών

8

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

9

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται)

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία
στο προϊόν ή στην διαχείριση και
λειτουργία
Ναι
Όχι
(βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων
ιδίων κεφαλαίων / το σύνολο της
ιδιωτικής συμμετοχής

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

60

30

5%

100

5%

100
0

5%

100

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με την Δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων κα ενημέρωσης», αφού από
κοινού συμβάλουν είτε με την μεταφορά γνώσεων είτε με δράσεις στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος. Επίσης εμφανίζει συνέργεια με την Δράση 19.2.2 και 19.2.3 αφού το δάσος αποτελεί έναν φυσικό
πόρο με ανεξάντλητες δυνατότητες για την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της
περιοχής. Επίσης σημαντική είναι η συμβολή των δασών για την ανάπτυξη του τουρισμού, λ.χ. πολλά είναι τα
χαραγμένα περιπατητικά μονοπάτια, καθώς και πλήθος άλλων δράσεων που έχουν άμεση συσχέτιση με το δασικό
περιβάλλον.
Τέλος η υποδράση εμφανίζει συμπληρωματικότητα με την υποδράση 19.2.5.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», αφού η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
συντελεί στην βελτίωση της βατότητας των δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη
η πρόσβαση των πυροσβεστικών μέσων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Αναλυτική μήτρα συνέργειας /
συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H Δράση 19.2.8 εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:
Ε.Π 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ε.Π 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.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
M 07.«Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)» και συγκεκριμένα τα επιμέρους
Μέτρα:
Μ.7.6: Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
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συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
M 08.«Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» και
συγκεκριμένα τα επιμέρους Μέτρα:
Μ. 8.3: Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά
συμβάντα.
Μ. 8.4: Στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα.
Ε.Π. Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020 (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.):
Σ.Σ & Προτεραιότητα Ζ (για το περιβάλλον): Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων
Σ.Σ & Προτεραιότητα Η (για το περιβάλλον): Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας.

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα
Τίτλος υπο - δράσης
των τροφίμων και της δασοπονίας
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.7.2
Νομική βάση
Άρθρο 35, ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η υποδράση αφορά συνεργασίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών
στους τομείς των τροφίμων και της δασοπονίας με στόχο την διάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα και την
παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
Μέσω της υποδράσης προωθείται η συνεργασία φορέων προερχόμενων τόσο από την επιχειρηματική
δραστηριότητα στον τομέα των τροφίμων ή / και της δασοπονίας, όσο και από την επιστημονική κοινότητα ή
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών στον τομέα των
τροφίμων και της δασοπονίας. Με την υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων επιτυγχάνεται η διάχυση της γνώσης
με αποτέλεσμα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων , τόσο σε επίπεδο
ανταγωνισμού όσο και σε επίπεδο αειφόρου διαχείρισης των πόρων.
Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει είτε να έχουν νομική οντότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική
Νομοθεσία, είτε να έχουν συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας και να θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας με διακριτές υποχρεώσεις, δικαιώματα και διαδικασίες.
Η ένταση ενίσχυσης φτάνει το 65% των επιλέξιμων δαπανών βάσει του ΚΑΝ 1407/2013-deminimis.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων».

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπομέτρου
70.000,00
1,07%
45.000,00
0,96%

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
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Ιδιωτική Συμμετοχή

24.500,00
1,33%
1,33%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά / νομικά πρόσωπα με έδρα ή/και δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.
Κριτήρια Επιλογής

Α/Α

1

2

3

4

5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Σκοπιμότητα της πρότασης
(ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

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
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
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
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
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.
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100

10%

50

0
100
70
10%
30
0
100
60
8%
30
0
50
7%
50
100
12%

60
30
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6

Καινοτόμος χαρακτήρας
της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

7

Προστασία περιβάλλοντος

8

9

10

11

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)
Εμπειρία του υπευθύνου
στην εκτέλεση και
συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο υπεύθυνος
έχει συμμετάσχει
τουλάχιστον σε ένα έργο
συνεργασίας)

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

Όχι

8%

100
7%
0
100
0
100

10%

8%

Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών του
δικτύου

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας

10%

Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

0

100
70

100

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης», αφού και
οι δύο παρεμβάσεις διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (π.χ. κατάρτιση για
επεξεργασία προϊόντων πρωτογενούς τομέα και προώθηση τους στην τουριστική αγορά), προώθησης του
ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Επίσης, η υποδράση κρίνεται συμπληρωματική με τις δράσεις19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους» και 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές, προάγουν την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις
του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H υποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠΒ.Αιγαίου:Ε.Π 1b, Ε.Π 8iii, Ε.Π 3a, Ε.Π 6c, Ε.Π 8v, Ε.Π 9a.
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 3 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων
οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
ΕΠ.Μ. 16.4: Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες
προώθησης- M16 - Συνεργασία
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Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):
Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
Τίτλος υπο - δράσης
ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό
Κωδικός υπο – δράσης
19.2.7.3
Νομική βάση
Άρθρο 35, ΚΑΝ 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Στο πλαίσιο της υποδράσης δίνεται μέσα από ενέργειες συνεργασίας η δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Η χωροθέτηση των μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης αυξάνει την ανάγκη μορφών συνεργασίας
και τη δημιουργία οικονομιών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και
πρακτικών. Η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων , ώστε να μοιραστούν γνώση, εμπειρίες
πόρους και εγκαταστάσεις θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, ενώ η συνεργασία τους με
τον αγροτουρισμό θα ενισχύσει και την προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών.
Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει είτε να έχουν νομική οντότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική
Νομοθεσία, είτε να έχουν συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας και να θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας με διακριτές υποχρεώσεις, δικαιώματα και διαδικασίες.
Η ένταση ενίσχυσης φτάνει το 65% των επιλέξιμων δαπανών βάσει του ΚΑΝ 1407/2013-deminimis.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υποΤοπικού Προγράμματος
μέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
170.000,00
2,59%
2,18%
Δημόσια Δαπάνη
110.500,00
2,34%
1,86%
Ιδιωτική Συμμετοχή
59.500,00
3,24%
3,24%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά / νομικά πρόσωπα με έδρα ή/και δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.
Κριτήρια Επιλογής
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Α/Α

1

2

3

4

5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Σκοπιμότητα της πρότασης
(ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

6

Καινοτόμος χαρακτήρας
της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

7

Προστασία περιβάλλοντος

8

9

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)
Εμπειρία του υπευθύνου
στην εκτέλεση και
συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο υπεύθυνος

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

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
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
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
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου
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.

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν
ή στην διαχείριση και λειτουργία
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία
του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία
του περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
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έχει συμμετάσχει
τουλάχιστον σε ένα έργο
συνεργασίας)
10

11

Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών του
δικτύου

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας

10%

Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100
70

100

100%
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η παρούσα υποδράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης», αφού και
οι δύο παρεμβάσεις διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης τομέων μεταξύ τους (π.χ. κατάρτιση για
επεξεργασία προϊόντων πρωτογενούς τομέα και προώθηση τους στην τουριστική αγορά), προώθησης του
ανθρώπινου κεφαλαίου, προώθηση της συνεργασίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Επίσης, η υποδράση κρίνεται συμπληρωματική με τις δράσεις19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους» και 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές, προάγουν την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις
του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
H υποδράση εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις :
ΠΕΠ Β.Αιγαίου:Ε.Π 1b, Ε.Π 8iii, Ε.Π 3a, Ε.Π 6c, Ε.Π 8v, Ε.Π 9a.
Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 3 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση): Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων
οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
ΕΠ.Μ. 16.4: Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες
προώθησης- M16 - Συνεργασία
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ):
Α.Π.1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης
Νομική βάση

«ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»
19.3.1
ΚΑΝ. 1305/2013 – Άρθρο 44
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
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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»
Ενδεικτικές δράσεις / θέματα:
1. Προπαρασκευαστική φάση
2. Συντονισμός και υλοποίηση σχεδίου συνεργασίας
3. Μορφές πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας και διασύνδεση με την τοπική οικονομία
4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό:
5. Δικτύωση και ενεργοποίηση ομάδων, φορέων και επιχειρήσεων με στόχο την αξιοποίηση τεχνολογιών
στην ανάδειξη των τεχνών και τη δημιουργία νέων προϊόντων
6. Τεχνολογία και δραστηριότητες στη φύσητης νησιωτικής Ελλάδας
7. Τεχνολογία, εκπαίδευση και πολιτισμός
8. Εκδόσεις και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών
9. Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα και δραστηριότητες στη φύση με τη χρήση
τεχνολογιών αιχμής
10. Προβολή - δημοσιότητα του σχεδίου και των αποτελεσμάτων του
Οι ενδεικτικές δράσεις / θέματα αποτελούν τη συμβατική αποτύπωση της θεματολογίας που θα εξειδικευθεί
στο σχέδιο δράσης που θα προκύψει ενσωματώνοντας την εμπειρία και νέες πρωτότυπες καινοτόμες λύσεις
και εκροές.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κτλ)
Οι εταίροι του σχεδίου θα είναι εταίροι που έχουν συνεργαστεί στο αντίστοιχο έργο στις προηγούμενες
προγραμματικές περιόδους, έχουν την έδρα τους στη νησιωτική Ελλάδα και έχουν την ικανότητα να
υλοποιήσουν δράσεις του σχεδίου. Μετά την έγκριση των προγραμμάτων των ΟΤΔ θα υπάρξει
προπαρασκευαστική φάση για την οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με τη δυνατότητα ένταξης και
άλλων εταίρων.
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων που θα συμμετέχουν στο σχέδιο θα είναι:
 Η ΟΤΔ να δραστηριοποιείται στη νησιωτική χώρα
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 Η στρατηγική τους να συνδέεται με το σχέδιο συνεργασίας
 Η περιοχή τους να διαθέτει πολιτιστικούς πόρους και δυνατότητες σύνδεσης με τον τουρισμό
 Η ΟΤΔ να μπορεί να αναλάβει δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι): Το εταιρικό σχήμα αποτελείται
από δεκατρείς (13) ΟΤΔ στην νησιωτική Ελλάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε
1.130.000,00€ και ανά εταίρο η συμμετοχή έχει ως εξής:
Α/Α ΟΤΔ
1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2
ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
4
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
5
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
6
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
7
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ N. ΕΥΒΟΙΑΣ
8
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
9
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ
10
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
11
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
12
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
13
ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση της πολιτιστικής
ταυτότητας των νησιών, και η διασύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων της πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας. Σε μακροπρόθεσμο χρόνο, το αποτέλεσμα θα είναι η
ενθάρρυνση δραστηριοτήτων αναβάθμισης και προώθησης της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών μέσα
από τις εφαρμογές νέων καινοτόμων τεχνολογιών και η διασύνδεσή της με τον τουρισμό. Επιπλέον,
βραχυπρόθεσμα θα επιτευχθεί και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτιστικής κουλτούρας στα σχολεία της
ενδοχώρας και η υιοθέτηση πολιτιστικού κοινωνικού διαλόγου από ομάδες νέων, ως εργαλείο τοπικής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
 Ο συντονιστής εταίρος ήρθε σε επαφή με κάθε ένα ξεχωριστά από τους υποψήφιους ΟΤΔ - εταίρους του
σχήματος και συζήτησαν θέματα όπως: εταιρικό σχήμα, κριτήρια επιλογής εταίρων, δράσεις του σχεδίου,
πόροι του σχεδίου και δυνατότητες ανάληψης δράσεων από τον κάθε ένα.
 Μετά τις πρώτες επαφές διαμορφώθηκε ένα πρώτο σχέδιο δράσεων και εταιρικού σχήματος, όπου τέθηκε
σε διαβούλευση και υπήρξαν παρατηρήσεις και προτάσεις από τους εταίρους.
 Οριστικοποιήθηκε το εταιρικό σχήμα, το σχέδιο δράσεων, ο προϋπολογισμός του σχεδίου και έγινε το
αντίστοιχο τεχνικό δελτίο για υποβολή από τις ΟΤΔ
 Εκφράστηκε εγγράφως η σύμφωνη γνώμη των ΟΤΔ – εταίρων προς το συντονιστή εταίρο
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αποφασίστηκε:
Α) το κυρίως θέμα να είναι ο πολιτισμός και τα νησιά,
Β) το εταιρικό σχήμα να περιοριστεί μόνο στις ΟΤΔ που έχουν έδρα τη νησιωτική Ελλάδα και
Γ) να υπάρχει προπαρασκευαστική φάση όπου: θα διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα
και από ομάδες που δεν έχουν την έδρα τους σε νησί, αλλά αναπτύσσουν δράσεις από το πρόγραμμά τους σε
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νησιά της Ελλάδας, θα οριστικοποιηθούνοι δράσεις, ο προϋπολογισμός του σχεδίου και η ομάδα έργου.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης και για την καλύτερη
υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:
 Να υπάρχει προπαρασκευαστική φάση όπου θα εξαντληθεί η συζήτηση και θα υπάρχουν σχετικές
αποφάσεις για τα παρακάτω:
 Εταιρικό σχήμα και προϋπολογισμός συμμετοχής της κάθε ΟΤΔ
 Δράσεις σχεδίου και ο προϋπολογισμός τους
 Ρόλος του κάθε εταίρου και δράσεις που θα υλοποιήσουν
 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων
 Δημιουργία ομάδας έργου και τρόπου παρακολούθησης και υλοποίησης σχεδίου.
 Υπογραφή σύμφωνου συνεργασίας
 Υποβολή ολοκληρωμένου σχεδίου και έγκριση από το ΥΠΑΑΤ και την αρμόδια διαχειριστική αρχή της κάθε
Περιφέρειας
 Τακτικές 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
Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου Τοπικού Προγράμματος
Συνολικός προϋπολογισμός
60.000,00
42,86%
0,77%
Δημόσια Δαπάνη
60.000,00
42,86%
1,01%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΔ που θα εγκριθούν για να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο
του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο
σύνταξης του παρόντος σχεδίου είναι οι 13 ΟΤΔ που αναφέρονται παραπάνω.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α
Κριτήρια
Βαρύτητα
Μοριοδότηση
Τιμή βάσης
(σαφής αποτύπωση
(ποσοστό %)
(κλίμακα 1-100)
(ελάχιστη βαθμολογία που
κάθε κριτηρίου
οφείλει να συγκεντρώσει ο
ξεχωριστά)
εν δυνάμει δικαιούχος)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση 19.3.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
- 19.2.1 καθώς η μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα πολιτιστικά στοιχεία
και την ανάπτυξη της περιοχής
- 19.2.2 και 19.2.3 καθώς η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή συνδέεται με την προώθηση και
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διάδοση της πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής.
- 19.2.4 καθώς η ενίσχυση των βασικών υπηρεσιών στην περιοχή και η ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
δρουν συμπληρωματικά με την εγκαθίδρυση μιας πολιτιστικής - δημιουργικής βιομηχανίας
- Επίσης δρα σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.3.2, 19.3.3. Αναλυτική μήτρα συνέργειας /
συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση 19.3.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕΠ)
Ε.Π.6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 1. Κλάδου Τουρισμός - Πολιτισμός

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)
ΑΠ3 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Διακρατικής συνεργασίας: «iFlavours – Ανάδειξη πιστοποιημένων
προϊόντων μέσω ψηφιακών εφαρμογών»
Κωδικός Δράσης
19.3.2
Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης
Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013, Άρθρο 8
Νομική βάση
του Καν. (ΕΕ) 808/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το παρόν σχέδιο θα προσπαθήσει να αναπτύξει μία κοινή (μεταξύ των συμμετεχουσών περιοχών) ψηφιακή
εφαρμογή για κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets) η οποία θα καθοδηγεί τους τουρίστες (όπως και
τους πολίτες) ώστε να εντοπίζουν εύκολα τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα των περιοχών (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ,
άλλα πιστοποιημένα) όταν τις επισκέπτονται και να μαθαίνουν για τα προϊόντα αυτά πριν τα αγοράσουν.
Τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα αποτελούν πολύ σημαντικό σημείο προσέλκυσης τουριστών όταν
ψάχνουν για νέους προορισμούς ή όταν επισκέπτονται μία περιοχή. Ωστόσο, οι τουρίστες σήμερα
δυσκολεύονται να βρουν ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα πιστοποιημένα προϊόντα που προσφέρει κάθε
περιοχή και δυσκολεύονται και να εντοπίσουν τα προϊόντα, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται απλά όταν τα
βρίσκουν μπροστά τους κατά τύχη ή να οδηγούνται υποχρεωτικά προς τις αστικές αγορές για να τα
αναζητήσουν, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων για τις περιαστικές και τις απομακρυσμένες περιοχές και
τους κατοίκους τους. Η κατάσταση αυτή μειώνει το ενδιαφέρον για τα πιστοποιημένα προϊόντα, αφαιρεί από
τις αποκεντρωμένες περιοχές την ευκαιρία να προσελκύσουν τουρίστες με ένα από τα λίγα «όπλα» τους πέρα
από το περιβάλλον και τη γαλήνη που προσφέρουν.
Το διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας “iFlavours – Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων μέσω ψηφιακών
εφαρμογών” αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς για πιστοποιημένα προϊόντα
• Αύξηση των τουριστικών ροών σε αποκεντρωμένες περιοχές και ήπιες τουριστικές ζώνες
• Αναβάθμιση της ανάδειξης των μικρών τοπικών επιχειρήσεων
Τίτλος Δράσης
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• Προώθηση των συμμετεχόντων περιοχών σε αναζητητές προϊόντων
• Αύξηση του συμπληρωματικού - ως προς το αγροτικό - εισοδήματος
• Μελλοντική ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή εφαρμογή για πιστοποιημένα προϊόντα σε αγροτικές περιοχές
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων
Ελληνικές ΟΤΔ που υλοποιούν Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 στην Ελλάδα και σε συνεργασία με αντίστοιχους
φορείς στο Εξωτερικό, με χαρακτηριστικά: Την ύπαρξη προϊόντων που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση
σύνδεση με την περιοχή παραγωγής, αξιόλογα πιστοποιημένα αγροδιατροφικάπροϊόντα,τη λειτουργία
υποδομών μεταποίησης.
Τεκμηρίωση της συνεργασίας
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ υπάρχει ένα σημαντικό
δυναμικό σε ότι αφορά την παραγωγή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντων Γεωγραφικής
ένδειξης (ΠΓΕ). Έτσι καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός από αυτά.
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας
Διακρατικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης, Ανάπτυξη της εφαρμογής iFlavours
(πλατφόρμα/ λειτουργίες - design), συλλογή, ανάπτυξη και ολοκλήρωση δεδομένων για τα πιστοποιημένα
προϊόντα κάθε περιοχής (πληροφορίες που θα δίνει η εφαρμογή στους χρήστες), οργάνωση ημερίδων
ενημέρωσης των επιχειρήσεων και τουριστικών πρακτόρων για την εφαρμογή/ συλλογή αιτήσεων συμμετοχής
και συνεργασίας (και απαιτούμενων στοιχείων), ολοκλήρωση συμφωνητικών με τις επιχειρήσεις (που θα
διασφαλίσουν τη συνεχή προσφορά προϊόντων και τη μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΟΤΔ για κάθε
αλλαγή status – λειτουργίας, διάθεσης προϊόντων κλπ), ηλεκτρονική συλλογή γεωγραφικού στίγματος για τις
επιχειρήσεις πώλησης των προϊόντων, γκατάσταση περιεχομένου, σενάρια λειτουργίας, έλεγχοι, αίτηση
έγκρισης της εφαρμογής από τα συστήματα Playstore (GoodleAndroid) και iStore (AppleiOS), σχεδιασμός και
λειτουργία promowebsite, σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικής μπροσούρας, σχεδιασμός και παραγωγή
αφίσας, σχεδιασμός banner (stand) , Σχεδιασμός και παραγωγή promovideo, συμμετοχή σε τουριστικές
εκθέσεις με stand, Δύο (2) διακρατικές συναντήσεις των εταίρων
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί
πόροι)
Ανθρώπινο δυναμικό
Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα εξασφαλιστούν συνεργασίες ως εξής:
Με στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων.
Με σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα.
ε εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων.
Χρηματοοικονομικοί πόροι
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα)
Η ανάδειξη των πιστοποιημένων προϊόντων μέσω υλοποίησης του διακρατικού Σχεδίου θα συμβάλλει στην
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων,
δημιουργώντας παράλληλα:
• Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των πιστοποιημένων προϊόντων
• Ανάδειξη των τοπικών επιχειρήσεων
• Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης
• Ενίσχυση της ικανοποίησης των επισκεπτών
• Αύξηση των εισοδημάτων στην περιοχή και των θέσεων εργασίας
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας
Διαδικασία αναζήτησης εταίρων. Επικοινωνία (επιστολές, e-mail) με τις ΟΤΔ που επέδειξαν ενδιαφέρον
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συμμετοχής, Αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους.Παρακολούθηση
ανταπόκρισης.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας
Προβλέπεται να υλοποιηθεί ο παρακάτω τρόπος εφαρμογής:
• Ορισμός ομάδας συντονισμού.
• Ορισμός συντελεστών υλοποίησης για τις τοπικές δράσεις κάθε εταίρου καθώς και για τις κεντρικές δράσεις.
• Αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και
φορείς για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του Σχεδίου.
• Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση των εταίρων από τον συντονιστή εταίρο.
• Διατοπικές συναντήσεις εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, μέσω internet, για
αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων.
• Αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί.
• Αξιολόγηση συνολικής υλοποίησης Σχεδίου.
Η στήριξη δε καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε
ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός προϋπολογισμός
40.000,00
28,57%
Δημόσια Δαπάνη
40.000,00
28,57%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.
Δικαιούχοι
Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς, Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

Α/Α

Κριτήρια

Βαρύτητα

Κριτήρια Επιλογής
Μοριοδότηση

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος
0,51%
0,67%
0

Τιμή βάσης

(σαφής αποτύπωση
(ποσοστό %)
(κλίμακα 1-100)
(ελάχιστη βαθμολογία που
κάθε κριτηρίου
οφείλει να συγκεντρώσει ο
ξεχωριστά)
εν δυνάμει δικαιούχος)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση 19.3.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
-19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3 καθώς η μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δρουν σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με την ανάδειξη των
πιστοποιημένων προϊόντων μέσω υλοποίησης του παρόντος διακρατικού Σχεδίου και από κοινού θα
συμβάλλουν στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην τόνωση της εξωστρέφειας των
τοπικών προϊόντων. Επίσης δρα σε συνέργεια με τις διακρατικές δράσεις 19.3.1 και 19.3.3
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

102

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:
 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕΠ)
Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
 Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 2 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση)
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)
Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης
Νομική βάση

«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων – MEDEAT»
19.3.3
ΚΑΝ. 1305/2013 – Άρθρο 44
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο «Medeat – Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων» αφορά την διακρατική
συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας και Κύπρου, με συντονιστή την ΟΤΔCoGALMontePoro από
την Περιφέρεια της Καλαβρίας στην Ιταλία και εθνικό συντονιστή στην Ελλάδα την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Το
έργο είναι συνεχιζόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών παρέμβασης με
τον τουρισμό και τον πολιτισμό προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος
και την κοινωνική συνοχή στις εμπλεκόμενες περιοχές.
Στόχοι του σχεδίου είναι: α) η ανάδειξη της γαστρονομίας ως ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν στις περιοχές
παρέμβασης, β) η δικτύωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων για τη δημιουργία και προώθηση
τουριστικών γαστρονομικών προϊόντων, γ) η χρήση και η αξιοποίηση τεχνολογίας την ανάδειξη των περιοχών
και δ) η δημιουργία γαστρονομικής παιδείας και ανταλλαγή εμπειριών.
Ενδεικτικές δράσεις:
1. Προπαρασκευαστική φάση
2. Συντονισμός και υλοποίηση σχεδίου συνεργασίας
3. Ηλεκτρονικός οδηγός γαστρονομικών περιπλανήσεων (ήδη υπαρχόντων και νέων)
4. Δικτύωση συμπληρωματικών / ομοειδών επιχειρήσεων στις γαστρονομικές διαδρομές
5. Γαστρονομία και Τοπικότητα μέσα από τη διακρατικότητα
6. Εκπαιδευτικές δράσεις για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις γαστρονομικές περιπλανήσεις
7. Δράσεις προώθησης του κινήματος “SlowFood”
8. Δημοσιότητα – Προβολή – διάδοση αποτελεσμάτων
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κτλ)
Οι εταίροι του σχεδίου είναι εταίροι που έχουμε συνεργαστεί στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους
και έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν δράσεις του σχεδίου. Μετά την έγκριση των προγραμμάτων των ΟΤΔ
θα υπάρξει προπαρασκευαστική φάση για την οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με τη δυνατότητα
ένταξης και άλλων εταίρων.
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Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων που θα συμμετέχουν στο σχέδιο θα είναι:
 Η στρατηγική τους να συνδέεται με το σχέδιο συνεργασίας
 Η περιοχή τους να διαθέτει ιδιαίτερα γαστρονομικά χαρακτηριστικά
 Η ΟΤΔ να μπορεί να αναλάβει δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται δεκατέσσερις (14) ΟΤΔ στην Ελλάδα, .
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΟΤΔ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)
Τα βραχυπρόθεσμα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των τοπικών και
διατοπικών – διακρατικών γαστρονομικών διαδρομών και σε νέες περιοχές, η διάχυσή τους στον τοπικό
πληθυσμό και η αποδοχή και ενσωμάτωσή τους από τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής εφαρμογής. Σε
μακροπρόθεσμο χρόνο το αποτέλεσμα θα είναι η διασύνδεση της τοπικής γαστρονομίας, των τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων και της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών με τον τουρισμό και η ανάπτυξη
εκπαιδευτικής γαστρονομικής κουλτούρας στα σχολεία της ενδοχώρας.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας έχουν ως εξής:
 σε διακρατικό επίπεδο: στις 23/05/2015 στο ViboValentia, Calabria, Ιταλίας υπογράφηκε Σύμφωνο
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των επικεφαλής εθνικών συντονιστών ανά χώρα (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος,
Πορτογαλία)
 σε εθνικό επίπεδο: Ο συντονιστής εταίρος ήρθε σε επαφή με κάθε ένα ξεχωριστά από τους υποψήφιους
ΟΤΔ - εταίρους του σχήματος και συζήτησαν θέματα όπως: εταιρικό σχήμα, κριτήρια επιλογής εταίρων,
δράσεις του σχεδίου, πόροι του σχεδίου και δυνατότητες ανάληψης δράσεων από τον κάθε ένα.
 Μετά τις πρώτες επαφές διαμορφώθηκε ένα πρώτο σχέδιο δράσεων και εταιρικού σχήματος, όπου τέθηκε
σε διαβούλευση και υπήρξαν παρατηρήσεις και προτάσεις από τους εταίρους.
 Οριστικοποιήθηκε το εταιρικό σχήμα, το σχέδιο δράσεων, ο προϋπολογισμός του σχεδίου και έγινε το
αντίστοιχο τεχνικό δελτίο για υποβολή από τις ΟΤΔ
 Εκφράστηκε εγγράφως η σύμφωνη γνώμη των ΟΤΔ – εταίρων προς το συντονιστή εταίρο
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Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης και για την καλύτερη
υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:
 Να υπάρχει προπαρασκευαστική φάση όπου θα εξαντληθεί η συζήτηση και θα υπάρχουν σχετικές
αποφάσεις για τα παρακάτω:
 Εταιρικό σχήμα και του προϋπολογισμού συμμετοχής κάθε ΟΤΔ
 Δράσεις σχεδίου και ο προϋπολογισμός τους
 Ρόλος του κάθε εταίρου και δράσεις που θα υλοποιήσουν
 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων
 Δημιουργία ομάδας έργου και τρόπου παρακολούθησης και υλοποίησης σχεδίου.
 Υπογραφή σύμφωνου συνεργασίας
 Υποβολή ολοκληρωμένου σχεδίου και έγκριση από το ΥΠΑΑΤ και την αρμόδια διαχειριστική αρχή της κάθε
Περιφέρειας
 Τακτικές 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
«Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων».
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου Τοπικού Προγράμματος
Συνολικός προϋπολογισμός
40.000,00
28,57%
0,51%
Δημόσια Δαπάνη
40.000,00
28,57%
0,67%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔπου συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΔ που θα εγκριθούν για να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο
του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο
σύνταξης του παρόντος σχεδίου είναι οι 14 ΟΤΔ που αναφέρονται παραπάνω.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α
Κριτήρια
Βαρύτητα
Μοριοδότηση
Τιμή βάσης
(σαφής αποτύπωση
(ποσοστό %)
(κλίμακα 1-100)
(ελάχιστη βαθμολογία που
κάθε κριτηρίου
οφείλει να συγκεντρώσει ο
ξεχωριστά)
εν δυνάμει δικαιούχος)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση 19.3.3 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
-19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 και 19.2.4 καθώς η μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης, η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση των βασικών υπηρεσιών και η
ανάπλαση αγροτικών περιοχών, δρουν σε συνέργεια / συμπληρωματικότητα με το αντικείμενο της παρούσας
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

105

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

διακρατικής συνεργασίας που είναι είναι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών παρέμβασης
με τον τουρισμό και τον πολιτισμό προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και ανάδειξης του
περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή στις εμπλεκόμενες περιοχές.
- Επίσης δρα σε συνέργεια με τις διακρατικές δράσεις 19.3.1 και 19.3.2.
Αναλυτική μήτρα συνέργειας / συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
επισυνάπτεται στο Παράτημα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση 19.3.4 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕΠ)
Ε.Π 3a ’ Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω
φυτωρίων επιχειρήσεων’
 Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 2 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση)
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο - δράσης
Κωδικός υπο – δράσης
Νομική βάση

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ
19.4
Άρθρα 41, 44 και 61 καν . (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρα 13 -16 του Καν. (ΕΕ) 808/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο – δράσης
Η Δράση αφορά στη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνει την υλοποίηση του
τοπικού προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη μέσω της «εκ των
κάτω προς τα πάνω» (bottom – up) διαδικασίας. Μέσω της Δράσης θα ενισχυθεί η λειτουργία ενός αποδοτικού
και άρτια οργανωμένου υπηρεσιακού πυρήνα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύγχρονη και
αποτελεσματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού (με τη χρήση και της σύγχρονης
τεχνολογίας), κάτι που αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία του Τοπικού Προγράμματος.
Η δράση περιλαμβάνει :
- υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων του τοπικού προγράμματος με διοργάνωση
εκδηλώσεων προβολής του προγράμματος,
- έλεγχο, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής δράσεων και του προγράμματος,
- στήριξη της λειτουργίας της ΟΤΔ, αναφορικά με τη στελέχωση (δαπάνες προσωπικού και εξωτερικών
συνεργατών), συμπεριλαμβανομένων εξόδων μετακίνησης, εκπόνησης μελετών, παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών, επιμόρφωσης και αυτοαξιολόγησης των ΟΤΔ, μηχανοργάνωσης, λειτουργικών εξόδων,
προμήθειας εξοπλισμού κ.ά.
Ειδικότερα, μέσα από την υλοποίησης της δράσης επιδιώκεται:
- Η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής στήριξης προς τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό που
εμπλέκονται στην υλοποίηση των επενδύσεων του Προγράμματος.
- Ο βέλτιστος συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος (δημιουργία των απαραίτητων επιτροπών
κλπ).
- Η παρακολούθηση – υλοποίηση – έλεγχος – παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων.
- Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή.
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-

-

-

Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος.
Η σωστή εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών κλπ.
Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τους στόχους του προγράμματος, τις διαδικασίες
εφαρμογής, τις επιλέξιμες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ
Η προβολή του προγράμματος με σκοπό την ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού
πληθυσμού για την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και τη διασφάλιση της
διαφάνειας των διαδικασιών εφαρμογής του.
Η αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος και των επενδυτικών σχεδίων.
Η εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων που κρίνονται αναγκαίες για την υποστήριξη της τοπικής
στρατηγικής και την ανάπτυξης της περιοχής.Ενδεικτικές μελέτες θα αφορούν την ενσωματωση της
καινοτομίας στις τοπικές επιχειρήσεις, την δικτύωση και την ίδρυση cluster,την ανάπτυξη ειδικώνεναλλακτικών δραστηριοτήτων, μελέτες διασύνδεσης των προαγωγικών κλάδων μεταξύ τους, την
δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας, ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση του τοπικού
προγράμματος.
Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών της ΟΤΔ.
Η προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών του Τοπικού Προγράμματος.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται

Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο υπο-μέτρου Τοπικού Προγράμματος
Συνολικός προϋπολογισμός
1.080.000,00
100%
13,87%
Δημόσια Δαπάνη
1.080.000,00
100%
18,15%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0
0
0
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ Α.Ε, σύμφωνα με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς τη
δομή και τη σύνθεση της εταιρικής σχέσης
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α
Κριτήρια
Βαρύτητα
Μοριοδότηση
Τιμή βάσης
(σαφής αποτύπωση
(ποσοστό %)
(κλίμακα 1-100)
(ελάχιστη βαθμολογία που
κάθε κριτηρίου
οφείλει να συγκεντρώσει ο
ξεχωριστά)
εν δυνάμει δικαιούχος)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με όλες τις δράσεις του προγράμματος καθώς αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα ορθής υλοποίησης όλης της τοπικής στρατηγικής
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:
- Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕΠ)
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Ε.Π 1α, Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
- Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)
Σ.Σ 3 ‘Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων)’
- Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (ΕΠΑΔ)
Α.Π. 2 ‘Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ‘, ‘Ανάπτυξη
της διά βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας’
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5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΠΛΑΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
Δράσης /
ΥποΔράσ
ης
19.2.1
19.2.1.1

19.2.1.2

19.2.2

19.2.2.2

19.2.2.3

Τίτλος Δράσης / Υπο-Δράσης
Μεταφορά γνώσεων &
ενημέρωσης
Μεταφορά γνώσεων &
ενημέρωσης στον γεωργικό και
τον δασικό τομέα
Μεταφορά γνώσεων &
ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών
περιοχών
Ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους
Ενίσχυση επενδύσεων στην
μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα μη γεωργικό
προϊόν για την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Ενίσχυση επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής

ΣΚ

%

100.000,00
40.000,00

60.000,00

100%

100%

1.500.000,00

ΣΥΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
%
σε επίπεδο
Τοπικουπρογρ
αμματος

ΔΔ

ΙΣ

% σε
επίπεδο
υπομέτρου

100.000,00

0,00

1,52%

1,28%

40.000,00

0,00

0,61%

0,51%

60.000,00

975.000,00

0,00

525.000,00

0,91%

22,84%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
% επι της
Δ.Δ σε
επίπεδο
Υπομέτρου

% επι της Δ.Δ
σε επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

% επι της Ι.Σ
σε επίπεδο
Υπομέτρου

% επι της Ι.Σ σε
επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

2,11%

1,68%

0,00%

0,00%

0,85%

0,67%

0,00%

0,00%

1,27%

1,01%

0,00%

0,00%

16,39%

28,59%

28,59%

5,50%

4,37%

7,62%

7,62%

6,18%

4,92%

8,58%

8,58%

0,77%

19,26%
20,61%

400.000,00

450.000,00

65%

65%

260.000,00

292.500,00

140.000,00

157.500,00

6,09%

6,85%

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

5,14%

5,78%
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
Δράσης /
ΥποΔράσ
ης

19.2.2.4

19.2.2.5

19.2.3

19.2.3.1

19.2.3.2

Τίτλος Δράσης / Υπο-Δράσης
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
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα
κ.λ.π.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια ενίσχυση στην
ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής
Οριζόντια εφαρμογή
μεταποίησης, εμπορίας και / ή
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Οριζόντια εφαρμογή
μεταποίησης, εμπορίας και / ή
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα μη γεωργικό
προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής

ΣΥΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΚ

%

ΔΔ

ΙΣ

% σε
επίπεδο
υπομέτρου

400.000,00

65%

260.000,00

140.000,00

6,09%

250.000,00

65%

3.030.000,00

162.500,00

1.802.500,00

87.500,00

1.227.500,00

3,81%

46,14%

%
σε επίπεδο
Τοπικουπρογρ
αμματος

5,14%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
% επι της
Δ.Δ σε
επίπεδο
Υπομέτρου

% επι της Δ.Δ
σε επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

% επι της Ι.Σ
σε επίπεδο
Υπομέτρου

% επι της Ι.Σ σε
επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

5,50%

4,37%

7,62%

7,62%

3,44%

2,73%

4,76%

4,76%

30,29%

66,84%

66,84%

11,89%

9,45%

10,21%

10,21%

4,23%

3,36%

10,89%

10,89%

3,21%

38,91%
38,11%

750.000,00

400.000,00

75%

50%

562.500,00

200.000,00

187.500,00

200.000,00

11,42%

6,09%

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

9,63%

5,14%
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
Δράσης /
ΥποΔράσ
ης

19.2.3.3

19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.3.6

19.2.4

ΣΥΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Τίτλος Δράσης / Υπο-Δράσης

ΣΚ

%

ΔΔ

ΙΣ

% σε
επίπεδο
υπομέτρου

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

700.000,00

50%

350.000,00

350.000,00

10,66%

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου
με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.) με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στον τομέα της
οικοτεχνίαςκαιπολυλειτουργικών
αγροκτημάτων
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση
χωριών σε αγροτικές περιοχές

600.000,00

180.000,00

400.000,00

1.520.000,00

50%

50%

75%

300.000,00

90.000,00

300.000,00

1.520.000,00

300.000,00

90.000,00

100.000,00

0,00

9,14%

2,74%

6,09%

23,15%

%
σε επίπεδο
Τοπικουπρογρ
αμματος

8,99%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
% επι της
Δ.Δ σε
επίπεδο
Υπομέτρου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

% επι της Δ.Δ
σε επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

% επι της Ι.Σ
σε επίπεδο
Υπομέτρου

% επι της Ι.Σ σε
επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

7,40%

5,88%

19,06%

19,06%

6,34%

5,04%

16,34%

16,34%

1,90%

1,51%

4,90%

4,90%

6,34%

5,04%

5,45%

5,45%

25,55%

0,00%

0,00%

7,71%

2,31%

5,14%

19,52%
32,14%
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
Δράσης /
ΥποΔράσ
ης

19.2.4.1

19.2.4.2

Τίτλος Δράσης / Υπο-Δράσης
Στήριξη για υποδομές μικρής
κλίμακας ( π.χ. ύδρευση,
αποχέτευση, οδοποιία εντός
οικισμού κ.λ.π.),
συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια
κτίρια
Στήριξη για τη δημιουργία,
βελτίωση ή επέκταση τοπικών
βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και
των σχετικών υποδομών (π.χ.
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά
ιατρεία κ.λ.π.)

ΣΥΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΚ

%

ΔΔ

ΙΣ

% σε
επίπεδο
υπομέτρου

690.000,00

100%

690.000,00

0,00

10,51%

325.000,00

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.λ.π.)

250.000,00

19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων

80.000,00

100%

100%

100%

325.000,00

250.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

4,95%

3,81%

1,22%

%
σε επίπεδο
Τοπικουπρογρ
αμματος

8,86%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
% επι της
Δ.Δ σε
επίπεδο
Υπομέτρου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

% επι της Δ.Δ
σε επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

% επι της Ι.Σ
σε επίπεδο
Υπομέτρου

% επι της Ι.Σ σε
επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

14,59%

11,60%

0,00%

0,00%

6,87%

5,46%

0,00%

0,00%

5,29%

4,20%

0,00%

0,00%

1,69%

1,34%

0,00%

0,00%

4,17%

3,21%

1,03%
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
Δράσης /
ΥποΔράσ
ης

19.2.4.5

19.2.5
19.2.5.1
19.2.6

19.2.6.1

19.2.7

Τίτλος Δράσης / 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 κοινωνικο οικονομικών πτυχών, καθώς και
δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών συνεδριακών
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου μύλοι, γεφύρια κ.λ.π)
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση
υποδομών
Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γή και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις
Ανάπτυξη και βελτίωση
βιωσιμότητας δασών
Πρόληψη, αποκατάσταση δασών
και δασικών εκτάσεων από
πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά
συμβάντα
Συνεργασία μεταξύ
διαφορετικών παραγόντων

ΣΥΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΚ

%

ΔΔ

ΙΣ

% σε
επίπεδο
υπομέτρου

175.000,00

100%

175.000,00

0,00

2,67%

%
σε επίπεδο
Τοπικουπρογρ
αμματος

2,25%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
% επι της
Δ.Δ σε
επίπεδο
Υπομέτρου

3,70%
71.500,00
71.500,00

100,0
0%

105.000,00

105.000,00

100,0
0%

71.500,00

0,00

1,09%

0,92%

71.500,00

0,00

1,09%

0,92%

1,51%

1,51%
105.000,00

0,00

1,60%

1,35%

105.000,00

0,00

1,60%

1,35%

2,22%

2,22%
240.000,00

156.000,00

84.000,00

3,65%

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

% επι της Δ.Δ
σε επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

% επι της Ι.Σ
σε επίπεδο
Υπομέτρου

% επι της Ι.Σ σε
επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

2,94%

0,00%

0,00%

1,20%

0,00%

0,00%

1,20%

0,00%

0,00%

1,76%

0,00%

0,00%

1,76%

0,00%

0,00%

2,62%

4,57%

4,57%

3,08%
3,30%

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

113

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
Δράσης /
ΥποΔράσ
ης

Τίτλος Δράσης / Υπο-Δράσης

Ανάπτυξη νέων προϊόντων,
πρακτικών, διεργασιών και
19.2.7.2
τεχνολογιών στον τομέα των
τροφίμων και της δασοπονίας
Συνεργασία μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων για διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και
την κοινή χρήση εγκαταστάσεων
19.2.7.3
και πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και /ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που
συνδέονται με τον αγροτουρισμό
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: Στήριξη
υλοποίησης των δράσεων των στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων
Διατοπική Συνεργασία "Νήσων
19.3.1
Περίπλους"
Διακρατική Συνεργασία "I
19.3.2
FLAVORS"
Διακρατική Συνεργασία
19.3.3
"Medeat"
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.3: Στήριξη για την
προπαρασκευή και την υλοποίηση της
συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

ΣΥΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΚ

%

ΔΔ

ΙΣ

% σε
επίπεδο
υπομέτρου

70.000,00

65%

45.500,00

24.500,00

1,07%

170.000,00

65%

6.566.500,00

60.000,00
40.000,00
40.000,00

140.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4: Στήριξη για τις
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

1.080.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 19.2, 19.3, 19.4 ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ- CLLD/LEADER

7.786.500,00

110.500,00

4.730.000,00
100,0
0%
100,0
0%
100,0
0%

59.500,00

1.836.500,00

2,59%

100,00%

%
σε επίπεδο
Τοπικουπρογρ
αμματος
0,90%

42,86%

0,77%

40.000,00

0,00

28,57%

0,51%

40.000,00

0,00

28,57%

0,51%

140.000,00

0,00

100,00%

1,80%

5.950.000,00

1.836.500,00

100,00%

% επι της Δ.Δ
σε επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

% επι της Ι.Σ
σε επίπεδο
Υπομέτρου

% επι της Ι.Σ σε
επίπεδο
τοπικού
προγράμματος

0,96%

0,76%

1,33%

1,33%

2,34%

1,86%

3,24%

3,24%

79,50%

100,00%

100,00%

42,86%

1,01%

0,00%

0,00%

28,57%

0,67%

0,00%

0,00%

28,57%

0,67%

0,00%

0,00%

84,33%

0,00

0,00

% επι της
Δ.Δ σε
επίπεδο
Υπομέτρου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2,18%

60.000,00

1.080.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

100,00%

2,35%

0,00%

0,00%

100,00%

18,15%

0,00%

0,00%

13,87%
100,00%
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6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
6.1 ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Α: Ασθενής Συνέργεια/Συμπληρωματικότητά
Ι: Ισχυρή Συνέργεια/ Συμπληρωματικότητά
19.3.2

19.3.3

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Α

19.4

19.3.1

19.2.7
19.2.7.3

19.2.6
19.2.6.1

19.2.7.2

19.2.5
19.2.5.1

19.2.4

19.2.3

Ι

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4.3

19.2.4.2

19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

19.2.1.2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

19.2.1.1

Κωδ.

19.2.2

19.2.1

Δράση Υποδράση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕ.Π.Π.Β.Α. )
Ε.Π 1a

Ε.Π 1b

Ε.Π 2b

Ε.Π 2c

Ε.Π 3a

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον
τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
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, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην
οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση
της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω
ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και
διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για
ΤΠΕ
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της
ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της
ηλεκτρονικής υγείας
Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ

Α

Α
Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Α
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Α Α
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

19.3.3
Ι

19.4

19.3.2

19.3.1

19.2.6
19.2.6.1

19.2.7

19.2.5
19.2.5.1

19.2.4

19.2.3

Ι

19.2.7.2

19.2.7.3

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4.3

19.2.4.2

19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

Α

19.2.3.4

19.2.3.2

Α

19.2.3.3

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

19.2.1.2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

19.2.1.1

Κωδ.

19.2.2

19.2.1

Δράση Υποδράση

Ι

Ι

Α

Α Ι

άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
Ε.Π 3b
Ε.Π 3d

Ε.Π 4c

Ε.Π 5a

Ε.Π 6a

Ε.Π 6b
Ε.Π 6c
Ε.Π 6d

Ε.Π 6e

Ε.Π 7a

Ε.Π 7b

Ε.Π 8iii

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη
διεθνοποίηση
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
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

Α

Α

Α

Ι

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών
που βασίζονται στο οικοσύστημα

Ι

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των
υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των
πράσινων υποδομών
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων,
την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών
κόμβων
Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ι

Ι

Α

Ι

Ι

Ι

Ι
Ι

Α

Α

Α

Ι

Ι

Ι

Α

Ι

Ι

Ι

Ι

Α

Ι

Ι
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Α

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ε.Π 9i

Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Ε.Π 9ii

Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

E.Π 9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και
εκπαίδευσης

E.Π 9iv

E.Π 9v

E.Π 10a

Α

Α

Α

Α

Ι

Ι

Ι

Α

Α

Ι

Α

Α

19.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.6
19.2.6.1

19.2.7

19.2.5
19.2.5.1

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4
Ι

19.2.4.3

19.2.4.2

19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

19.2.3
19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2
Ι

19.2.7.3

Ε.Π 9c

Ι

19.2.7.2

Ε.Π 9a

Ι

19.2.2.4

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην
εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

19.2.2.3

Ε.Π 8v

19.2.2.2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

19.2.1.2

Κωδ.

19.2.1.1

19.2.1

Δράση Υποδράση

Ι

Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS 3)

Σ.Σ 1 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική
Παραγωγή και Μεταποίηση)

Από το χωράφι στο ράφι

Α

Α

Σ.Σ 2 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική
Παραγωγή και Μεταποίηση)

Επικέντρωση στην ποιότητα: τεκμηρίωση πιστοποίηση

Α

Α

Ι

Α

Ι

Ι

Ι

Ι
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Α Α

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

19.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.6
19.2.6.1

19.2.7

19.2.5
19.2.5.1

19.2.4

19.2.3

Σ.Σ 1. Κλάδου Τουρισμός - Πολιτισμός

Επικέντρωση στην ποιότητα: τεκμηρίωση πιστοποίηση

Ι

Ι

Σ.Σ 2 Κλάδου Τουρισμός - Πολιτισμός

Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου
κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων)

Α

Α

Σ. Σ 1. Κλάδου e- οικονομία

Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου
κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων)

Σ. Σ 2 Κλάδου e- οικονομία

Ενσωμάτωση σε άλλες επιχειρήσεις

19.2.7.3

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4.3

19.2.4.2

19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου
κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων)

19.2.7.2

Σ.Σ 3 Κλάδου Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική
Παραγωγή και Μεταποίηση)

19.2.1.2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

19.2.1.1

Κωδ.

19.2.2

19.2.1

Δράση Υποδράση

Ι

Ι

Α

Α

Α

Α

Α Α

Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α)

ΕΠ.Μ. 1.1

ΕΠ.Μ. 1.2

ΕΠ.Μ. 1.3

ΕΠ.Μ. 3.1
ΕΠ.Μ. 4.1

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης
και απόκτησης προσόντων - M01. Δράσεις
μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις
ενημέρωσης - M01. Δράσεις μετάδοσης γνώσεων
και ενημέρωσης
Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με
επίκεντρο τη διαχείριση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και
επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
δάση- M01. Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και
ενημέρωσης
Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα
ποιότητας - M03. Συστήματα ποιότητας
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές

Ι

Ι

Ι

Ι

Α

Α

Α
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Α Α Α

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

19.3.2

19.3.3

Ι

Ι

19.4

19.3.1

19.2.6
19.2.6.1

19.2.7

19.2.5
19.2.5.1

19.2.4

19.2.3

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

19.2.7.3

Ι

19.2.7.2

Ι

19.2.4.6

Ι

19.2.4.5

Α

19.2.3.6

Α

19.2.3.5

Α

19.2.3.4

Α

19.2.3.3

Α

19.2.2.5

Α

19.2.2.4

Ι

19.2.2.3

Ι

19.2.2.2

Ι

19.2.4.4

ΕΠ.Μ.7.6

Ι

19.2.4.3

ΕΠ.Μ. 6.3

Ι

19.2.4.2

ΕΠ.Μ. 6.2

Ι

19.2.4.1

ΕΠ.Μ. 6.1

19.2.3.2

ΕΠ.Μ. 4.3

19.2.3.1

ΕΠ.Μ. 4.2

εκμεταλλεύσεις - M04. Επενδύσεις σε υλικά
στοιχεία του ενεργητικού
Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία
και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή
την προσαρμογή της γεωργίας και της
δασοκομίας- M04. Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία
του ενεργητικού
Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους
γεωργούς –M06. Ανάπτυξη γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη
γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές
Περιοχές - M06. Ανάπτυξη γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την
ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων–
M06. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων
Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που
συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων
και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - M07.
Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε
αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)

19.2.1.2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

19.2.1.1

Κωδ.

19.2.2

19.2.1

Δράση Υποδράση

Ι

Α

Α

Α

Α

Α

Α
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19.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.6
19.2.6.1

19.2.7

19.2.5

Σ.Σ & Προτεραιότητα Ε (για το
περιβάλλον)

Εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της
Ε.Ε. στους τομείς των Αποβλήτων και των Υδάτων

Σ.Σ & Προτεραιότητα Ζ (για το
περιβάλλον)

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση
Κινδύνων

Σ.Σ & Προτεραιότητα Η (για το
περιβάλλον)

Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας

19.2.7.3

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.)
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
Α.Π. 1
Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

19.2.7.2

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4.3

19.2.4.2

19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από
δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και
ΕΠ.Μ. 8.3
καταστροφικά συμβάντα - M08. Επενδύσεις στην
ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της
βιωσιμότητας των δασών
Ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και
ΕΠ.Μ. 11.1
μεθόδους βιολογικής γεωργίας– Μ11. Βιολογικές
καλλιέργειες
Στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη
ΕΠ.Μ. 16.2
νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και
τεχνολογιών- M16. Συνεργασία
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες
ΕΠ.Μ. 16.4
αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες
προώθησης- M16 - Συνεργασία
Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER
ΜΕΤΡΟ 19
(ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων)
Ε.Π. Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020 (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)

Α.Π. 2

19.2.5.1

19.2.4

19.2.3
19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

19.2.1.2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

19.2.1.1

Κωδ.

19.2.2

19.2.1

Δράση Υποδράση

Ι
Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι
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Ι
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Ι
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Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020 (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.)
Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου
Α.Π. 2
Δυναμικού

Α.Π. 2

19.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.6
19.2.6.1

19.2.7

19.2.5
19.2.5.1

19.2.4

19.2.3

Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Α

Ι

Ι

Ι

19.2.7.3

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4.3

19.2.4.2

19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

19.2.7.2

Α.Π. 3

19.2.1.2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

19.2.1.1

Κωδ.

19.2.2

19.2.1

Δράση Υποδράση

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Α
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19.2.2.4
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19.4



19.3.3



19.3.2



19.3.1





19.2.7.3





19.2.7.2





19.2.6.1





19.2.5.1

 



19.2.4.6





19.2.4.5





19.2.4.4





19.2.4.3





19.2.4.2

19.2.3.4





19.2.4.1

19.2.3.3





19.2.3.6

19.2.3.2





19.2.3.5

19.2.3.1





19.2.2.5









19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.3

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

19.2.2.2



19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων &
ενημέρωσης σε ΜΜΕ
αγροτικών περιοχών

19.2.1.1

19.2.1.2

ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

6η Δ.Θ.Κ



5η Δ.Θ.Κ.

Μεταφορά γνώσεων
&ενημέρωσης στον γεωργικό
και τον δασικό τομέα

4η Δ.Θ.Κ.

19.2.1.1

3η Δ.Θ.Κ

Τίτλος υποΔράσης

2η Δ.Θ.Κ..

Κωδ.

1η Δ.Θ.Κ.

Βασική Θ. Κ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ *
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19.2.3.1

19.2.3.2

19.2.3.3
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19.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.7.3

19.2.7.2

19.2.6.1

19.2.5.1

19.2.4.6



19.2.4.5



19.2.4.4

19.2.4.1

19.2.3.6







19.2.3.5

19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

19.2.1.2

19.2.1.1

6η Δ.Θ.Κ

5η Δ.Θ.Κ.

4η Δ.Θ.Κ.

3η Δ.Θ.Κ

2η Δ.Θ.Κ..



19.2.4.3

Ενίσχυση
επενδύσεων
παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί,
χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
κέντρα κ.λ.π.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια
εφαρμογή
μεταποίησης, εμπορίας και / ή
ανάπτυξης
γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα
γεωργικό προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια
εφαρμογή
μεταποίησης, εμπορίας και / ή
ανάπτυξης
γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη
γεωργικό προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια
εφαρμογή
ενίσχυσης επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με
σκοπό
την
εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής

ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

19.2.4.2

19.2.2.5

Τίτλος υποΔράσης

1η Δ.Θ.Κ.

Κωδ.

Βασική Θ. Κ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ *
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19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.4.1

19.2.4.2

Οριζόντια
εφαρμογή
ενίσχυσης επενδύσεων στους
τομείς
της
βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας,
παραγωγής
ειδών
μετά
την
1η
μεταποίηση, και του εμπορίου
με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Οριζόντια
εφαρμογή
ενίσχυσης
επενδύσεων
παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί,
χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
κέντρα κ.λ.π.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής
Στήριξη για υποδομές μικρής
κλίμακας
(π.χ.
ύδρευση,
αποχέτευση, οδοποιία εντός
οικισμού
κ.λ.π.),
συμπεριλαμβανομένης
της
εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα
δημόσια
κτίρια
Στήριξη για τη δημιουργία,
βελτίωση ή επέκταση τοπικών
βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και
των σχετικών υποδομών (π.χ.
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά
ιατρεία κ.λ.π.)

19.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.7.3

19.2.7.2

19.2.6.1

19.2.5.1

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4.3

19.2.4.2

19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

19.2.1.2

19.2.1.1

ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

6η Δ.Θ.Κ

5η Δ.Θ.Κ.

4η Δ.Θ.Κ.

3η Δ.Θ.Κ

2η Δ.Θ.Κ..

Τίτλος υποΔράσης

1η Δ.Θ.Κ.

Κωδ.

Βασική Θ. Κ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ *
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19.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.7.3

19.2.7.2

19.2.6.1

19.2.5.1

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4.3

19.2.4.2

19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

19.2.1.2

19.2.1.1

ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

6η Δ.Θ.Κ

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.λ.π)

πολιτιστικών

5η Δ.Θ.Κ.

Ενίσχυση
εκδηλώσεων

4η Δ.Θ.Κ.

19.2.4.4

3η Δ.Θ.Κ

19.2.4.3

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

2η Δ.Θ.Κ..

Τίτλος υποΔράσης

1η Δ.Θ.Κ.

Κωδ.

Βασική Θ. Κ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ *
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19.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.7.3

19.2.7.2

19.2.6.1

19.2.5.1

19.2.4.6

19.2.4.5

19.2.4.4

19.2.4.3

19.2.4.2







19.2.4.1

19.2.3.6

19.2.3.5

19.2.3.4

19.2.3.3

19.2.3.2

19.2.3.1

19.2.2.5

19.2.2.4

19.2.2.3

19.2.2.2

19.2.1.2

19.2.7.3

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

19.2.1.1

19.2.7.2

Ανάπτυξη νέων προϊόντων,
πρακτικών, διεργασιών και
τεχνολογιών στον τομέα των
τροφίμων και της δασοπονίας

ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

6η Δ.Θ.Κ

19.2.6.1

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

5η Δ.Θ.Κ.

Βελτίωση
πρόσβασης
σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις

4η Δ.Θ.Κ.

19.2.5.1

3η Δ.Θ.Κ

19.2.4.6

Στήριξη για επενδύσεις που
στοχεύουν
στη
μετεγκατάσταση
κτιρίων
γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
εξαιρουμένων
του
εκσυγχρονισμού
και
της
αύξησης
παραγωγικής
ικανότητας
των
εγκαταστάσεων

2η Δ.Θ.Κ..

Τίτλος υποΔράσης

1η Δ.Θ.Κ.

Κωδ.

Βασική Θ. Κ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ *














126

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

19.3.2
19.3.3
19.4

Διακρατική
FLAVORS"
Διακρατική
"Medeat"

19.2.4.1

19.2.4.2

19.2.4.3

19.2.4.4







 







  

  

Συνεργασία "I























 







  



Συνεργασία























 







  



  

















 







  

Στήριξη για τις λειτουργικές
δαπάνες και την εμψύχωση
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19.4

19.2.3.5



19.3.3

19.2.3.4



19.3.2

19.2.3.3



19.3.1

19.2.3.2



19.2.7.3

19.2.3.1



19.2.7.2

19.2.2.5



19.2.6.1

19.2.2.4



19.2.5.1

19.2.2.3

19.2.4.6

19.2.2.2

19.2.4.5

19.2.1.2

19.2.3.6

19.2.1.1



ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

6η Δ.Θ.Κ

5η Δ.Θ.Κ.

4η Δ.Θ.Κ.

Διατοπική Συνεργασία "Νήσων
Περίπλους"

3η Δ.Θ.Κ

19.3.1

2η Δ.Θ.Κ..

Τίτλος υποΔράσης

1η Δ.Θ.Κ.

Κωδ.

Βασική Θ. Κ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ *



   

 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ



