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1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ
ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.1 Καταγραφή των Ενεργειών Διαβούλευσης
Ο υποψήφιος φορέας για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης
με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων προέβει στις ενέργειες διαβούλευσης
σύμφωνα με τον Πίνακα 1.
Πραγματοποιήθηκαν δέκα (10) Ενέργειες Γενικής Ενημέρωσης-Διαβούλευσης με
συμμετοχή των Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού, συλλόγων και ιδιωτών, σε όλους τους Δήμους
της περιοχής παρέμβασης, ήτοι Κύμης-Αλιβερίου, Καρύστου και Σκύρου.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης αρκετές ενέργειες διαβούλευσης με συλλογικούς
φορείς για ενσωμάτωση των προτάσεών τους στην Στρατηγική του Τοπικού
προγράμματος και καταγράφηκαν προτάσεις επενδυτικού Ενδιαφέροντος
Ιδιωτών και συλλογικών Φορέων. Συνοπτικά οι ενέργειες Ενημέρωσης και
Διαβούλευσης έχουν ως ακολούθως

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης
Ημερομηνί
Τόπος
Είδος Φορέων
Αριθμός
α
διεξαγωγής που συμμετείχαν συμμετεχόν
διεξαγωγή Δημαρχείο
των
Δημόσιοι
01-0614
ΚύμηςΦορείς /Ο.Τ.Α Α΄
2016
Αλιβερίου
Βαθμού/&
25-62016

Σκύρος,
Ξεν.Αμάλθ
εια

Ιδιώτες και
Δημόσιοι Φορείς
Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού

29

08-072016

Δημαρχείο
ΚύμηςΑλιβερίου

Δημόσιοι
Φορείς/Ο.Τ.Α Α΄
Βαθμού-Σύλλογοι

31

09-092016

Γραφεία
ΟΛΝΕ
Χαλκίδα

Δημόσιοι Φορείς/
ΝΠΙΔ

14-072016

Κάρυστος
Δημαρχείο

Δημόσιοι Φορείς
Ο.Τ.Α Α΄
Βαθμού/Σύλλογοι

10-092016

Νέα Στύρα

Συλλογικοί
Φορείς-ΙδιώτεςΟΤΑ
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6

Αντικείμενο
Διαβούλευσης
Προετοιμασία
Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης / Επιπέδου
Προετοιμασία
Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης/Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων
Ενημέρωση Δημοτικού
Συμβουλίου και
παρουσίαση του
προγράμματος
Προετοιμασία
Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης

42

Ενημέρωση Δημοτικού
Συμβουλίου και
παρουσίαση του
προγράμματος

29

Καθορισμός Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

10-092016
11-092016
11-92016
12-092016

Συλλογικοί
Φορείς-ΙδιώτεςΣυλλογικοί
Φορείς-ΙδιώτεςΟΤΑ
Συλλογικοί
Φορείς-ΙδιώτεςΟΤΑ
Συλλογικοί

Κύμη
Κάρυστος
Κριεζά
Αλιβέρι

Φορείς-ΙδιώτεςΟΤΑ

1.2 Αναλυτική
Διαβούλευσης

Περιγραφή

29
35
32
37

των

Καθορισμός Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος
Καθορισμός Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος
Καθορισμός Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος
Καθορισμός Στρατηγικής
Τοπικού Προγράμματος

Διαδικασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης
Είδος ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος

01/06/2016-Δημαρχείο Κύμης Αλιβερίου
Δημόσιοι Φορείς /Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού/& Ιδιώτες

Φορείς που
συμμετείχαν
ΟΤΑ
Συλλογικοί Φορείς
περιο΄χΜέλη
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ
– Αν.
Εταιρείες

Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Είδος φορέων
Δημόσιων συμφερόντων
Δημόσιων συμφερόντων

Συμμετέχοντες
10
16

Δημόσιων συμφερόντων
3
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την προετοιμασία της
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και των διαδικασιών του
Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων για την συμμετοχή στις
διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου και του Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου και

Είδος ενέργειας

Διαβούλευση & Ενημέρωση
25-6-2016/ Ξενοδοχείο Αμάλθεια- Σκύρος
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ιδιώτες & Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α
Ομάδα/ες στόχος
Φορείς που
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες
συμμετείχαν
7
ΟΤΑ
Δημόσιων συμφερόντων
Συλλογικοί Φορείς
Δημόσιων συμφερόντων
3
περιο΄χΜέλη
Ιδιώτες
Ιδιωτικών Συμφερόντων
17
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Δημόσιων συμφερόντων
2
Εταιρείες
Έγινε ενημέρωση για το CLLD/LEADER και για την
Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και του
Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων για την συμμετοχή στις
διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου και του Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών
εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου και

Είδος ενέργειας
Σύσκεψη - Ενημέρωση
Ημερομηνία διεξαγωγής
25-6-2016/ Δημαρχείο Σκύρου
Ομάδα/ες στόχος
Τουριστικός σύλλογος, Δίκτυο ποιότητας Σκύρου
Φορείς που
Συμμετέχοντ
Είδος φορέων
συμμετείχαν
ες
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Συλλογικοί Φορείς
περιο΄χΜέλη
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ
– Αν.

Ιδιωτικών Συμφερόντων

5

Δημοσίων Συμφερόντων
2
Έγινε ενημέρωση για το CLLD/LEADER και για την
προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης.
Κατατέθηκαν προτάσεις για ενσωμάτωση αυτών στις
διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου. Έγινε
συμπλήρωση των σχετικών εντύπων για υποβολή προτάσεων
έργων Δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Εταιρείες

Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Είδος ενέργειας

Σύσκεψη - Ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής

8-7-2016 / Δημαρχείο Κύμης - Αλιβερίου

Ιδιώτες & Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
31
Φορείς που
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες
συμμετείχαν
Περιβαλλοντικοί
Δημόσιων συμφερόντων
Φορείς
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ
– Αν.
Δημόσιων συμφερόντων
Εταιρείες
Σύσκεψη με φορείς ΟΤΑ, Ιδιώτες και Συλλογικούς φορείς γιοα
τον σχεδιασμό του Προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας
Συμπεράσματα /
Εύβοιας. Έγινε ενημέρωση για τις προδιαγραφές του
Αποτελέσματα
CLLD/LEADER και για την προετοιμασία της Στρατηγικής
Τοπικής Ανάπτυξης και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων για την
συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
Είδος ενέργειας
Ημερομηνία διεξαγωγής

Ημερίδα - Σύσκεψη Φορέων
14-7-2016 / Κάρυστος Δημαρχείο Καρύστου

Ομάδα/ες στόχος

Ιδιώτες & Δημόσιοι Φορείς Ο.Τ.Α

Αριθμός συμμετεχόντων
42
Φορείς που
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες
συμμετείχαν
ΟΤΑ
Δημόσιων Συμφερόντων
8
Συλλογικοί Φορείς
Ιδιωτικών Συμφερόντων
15
Περιβαλλοντικές
Ιδιωτικών Συμφερόντων
15
Οργ.
Λαογραφικοί
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Δημόσιων συμφερόντων
4
Εταιρείες
Σύσκεψη με φορείς ΟΤΑ, Ιδιώτες και Συλλογικούς φορείς για
Συμπεράσματα /
ενημέρωση του Προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας.
Αποτελέσματα
Έγινε ενημέρωση για τις προδιαγραφές του Προγράμματος, και
για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, της
δημιουργίας του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων για την
συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου
Είδος ενέργειας
Ημερομηνία διεξαγωγής

Σύσκεψη
14-7-2016 / Κάρυστος Δημαρχείο Καρύστου

Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
4
Φορείς που
Είδος φορέων
συμμετείχαν
Συλλογικοί Φορείς
Ιδιωτικών συμφερόντων
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες

Δημόσιων συμφερόντων
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Συμμετέχοντες
2
2

Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Σύσκεψη με τον Σύλλογο για το ετοιμαζόμενο πρόγραμμα
CLLD/LEADER και για τους στόχους και την Στρατηγική.
Κατατέθηκαν προτάσεις με την των σχετικών εντύπων για
υποβολή προτάσεων έργων Δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Είδος ενέργειας

Σύσκεψη

Ημερομηνία διεξαγωγής

09-9-2016 / Χαλκίδα / Γραφεία ΟΛΝΕ

Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
4
Φορείς που
Είδος φορέων
συμμετείχαν
ΝΠΙΔ
Δημόσιων συμφερόντων
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες
Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Είδος ενέργειας

Δημόσιων συμφερόντων

Συμμετέχοντες
2
2

Σύσκεψη με τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ ΑΕ)
για το πρόγραμμα CLLD/LEADER και για τους στόχους και την
Στρατηγική. Κατατέθηκαν προτάσεις έργων Δημόσιου
χαρακτήρα σχετικά με τις ανάγκες των αλιευτικών και
λιμενικών εγκατστάσεων της Νότιας Εύβοιας.
Ανοικτή Εκδήλωση / Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού

Ημερομηνία διεξαγωγής
10-9-2016 / Κύμη, Δημαρχείο Κύμης
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
29
Φορείς που
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες
συμμετείχαν
ΟΤΑ
Δημόσιων συμφερόντων
3
Συλλογικοί Φορείς

Ιδιωτικών συμφερόντων

ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες

Δημόσιων συμφερόντων
5
Έγινε εκδήλωση για το ετοιμαζόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER,
τους στόχους και την Στρατηγική. Κατατέθηκαν προτάσεις από
τους συμμετέχοντες για τον καθορισμό της Στρατηγικής με
άξονες την μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής και το
Περιβάλλον. Συμπληρώθηκαν τα σχετικά έντυπα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Είδος ενέργειας

21

Ανοικτή Εκδήλωση / Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού

Ημερομηνία διεξαγωγής
10-9-2016 / Νέα Στύρα, Δημαρχείο Στυραίων
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
29
Φορείς που
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες
συμμετείχαν
ΟΤΑ
Δημόσιων συμφερόντων
1
Συλλογικοί Φορείς

Ιδιωτικών συμφερόντων

ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες

Δημόσιων συμφερόντων
5
Έγινε εκδήλωση για το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER,
τους στόχους και την Στρατηγική. Κατατέθηκαν προτάσεις από
τους συμμετέχοντες για τον καθορισμό της Στρατηγικής με
άξονες την μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής και το
Περιβάλλον. Συμπληρώθηκαν τα σχετικά έντυπα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
6

23

Είδος ενέργειας

Ανοικτή Εκδήλωση / Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού

Ημερομηνία διεξαγωγής
11/09/2016 / Κάρυστος
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
35
Φορείς που
Είδος φορέων
συμμετείχαν
ΟΤΑ
Δημόσιων συμφερόντων
Συλλογικοί Φορείς
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες
Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Συμμετέχοντες

Ιδιωτικών συμφερόντων

3
27

Δημόσιων συμφερόντων
5
Έγινε εκδήλωση για το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα
CLLD/LEADER, τους στόχους και την Στρατηγική.
Κατατέθηκαν προτάσεις από τους συμμετέχοντες για τον
καθορισμό της Στρατηγικής με άξονες την μεταποίηση της
αγροτικής παραγωγής και το Περιβάλλον. Συμπληρώθηκαν τα
σχετικά έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Είδος ενέργειας

Σύσκεψη-Ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής

11/09/2016 / Κάρυστος / Δημαρχείο

Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
6
Φορείς που
Είδος φορέων
συμμετείχαν
Ιδιωτικών συμφερόντων
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες
Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα
Είδος ενέργειας

4

Δημόσιων συμφερόντων
2
Σύσκεψη με τον Σύλλογο για το ετοιμαζόμενο πρόγραμμα
CLLD/LEADER, για τους στόχους την Στρατηγική, για τις
επιλέξιμες δράσεις. Κατατέθηκαν προτάσεις με την των
σχετικών εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων του
Συλλόγου και για ένταξη αυτών στο τοπικό πρόγραμμα.
Σύσκεψη-Ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής

11/09/2016 / Κάρυστος / Γραφεία Συλλόγου

Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
7
Φορείς που
Είδος φορέων
συμμετείχαν
Ιδιωτικών συμφερόντων
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες
Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Συμμετέχοντες

Συμμετέχοντες
5

Δημόσιων συμφερόντων
2
Σύσκεψη με τον Σύλλογο για το ετοιμαζόμενο πρόγραμμα
CLLD/LEADER, για τους στόχους την Στρατηγική, για τις
επιλέξιμες δράσεις. Κατατέθηκαν προτάσεις με την των
σχετικών εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων του
Συλλόγου και για ένταξη αυτών στο τοπικό πρόγραμμα.

Είδος ενέργειας

Σύσκεψη-Ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής

11/09/2016 / Κάρυστος / Γραφεία Συλλόγου

Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
5
Φορείς που
Είδος φορέων
συμμετείχαν
Ιδιωτικών συμφερόντων
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες

Δημόσιων συμφερόντων
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Συμμετέχοντες
3
2

Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Σύσκεψη με τον Σύλλογο για το ετοιμαζόμενο πρόγραμμα
CLLD/LEADER, για τους στόχους την Στρατηγική, για τις
επιλέξιμες δράσεις. Κατατέθηκαν προτάσεις με την των
σχετικών εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων του Συλλόγου
και για ένταξη αυτών στο τοπικό πρόγραμμα.

Είδος ενέργειας

Σύσκεψη-Ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής

11/09/2016 / Κριεζά

Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
8
Φορείς που
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες
συμμετείχαν
Εκπολιτιστικός
Ιδιωτικών συμφερόντων
5
Σύλλογος
ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Δημόσιων συμφερόντων
3
Εταιρείες
Σύσκεψη με τον Σύλλογο για το ετοιμαζόμενο πρόγραμμα
Συμπεράσματα /
CLLD/LEADER, για τους στόχους την Στρατηγική, για τις
Αποτελέσματα
επιλέξιμες δράσεις. Κατατέθηκαν προτάσεις με την των
σχετικών εντύπων για υποβολή προτάσεων έργων του Συλλόγου
και για ένταξη αυτών στο τοπικό πρόγραμμα.
Είδος ενέργειας

Ανοικτή Εκδήλωση / Kαθορισμός Στρατηγικής Τοπικού
Προγράμματος
11/9/2016 Κριεζά, Δήμου Κύμης – Δημαρχείο

Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
32
Φορείς που
Είδος φορέων
συμμετείχαν
ΟΤΑ
Δημόσιων συμφερόντων

Συμμετέχοντες
4

Συλλογικοί Φορείς

Ιδιωτικών συμφερόντων

24

ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες

Δημόσιων συμφερόντων

5

Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Είδος ενέργειας

Έγινε εκδήλωση για το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER,
τους στόχους και την Στρατηγική. Κατατέθηκαν προτάσεις από
τους συμμετέχοντες για τον καθορισμό της Στρατηγικής με
άξονες την μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής και το
Περιβάλλον. Συμπληρώθηκαν έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ανοικτή Εκδήλωση / Καθορισμός Στρατηγικής Τοπικού
Προγράμματος
12/09/2016, Δημαρχείο Αλιβερίου

Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
37
Φορείς που
Είδος φορέων
συμμετείχαν
ΟΤΑ
Δημόσιων συμφερόντων

Συμμετέχοντες
4

Συλλογικοί Φορείς

Ιδιωτικών συμφερόντων

28

ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ – Αν.
Εταιρείες

Δημόσιων συμφερόντων

5

Συμπεράσματα /
Αποτελέσματα

Έγινε εκδήλωση για το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα
CLLD/LEADER, τους στόχους και την Στρατηγική.
Κατατέθηκαν προτάσεις από τους συμμετέχοντες για τον
καθορισμό της Στρατηγικής με άξονες την μεταποίηση της
αγροτικής παραγωγής και το Περιβάλλον. Συμπληρώθηκαν τα
σχετικά έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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1.3 Συνοπτική Καταγραφή Αποτελεσμάτων
O υποψήφιος φορέας

για την προετοιμασία της Στρατηγικής Τοπικής

Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων «CLLD-LEADER Νότιας
Εύβοιας και Σκύρου» πραγματοποίησε συνολικά 6 ανοιχτές εκδηλώσεις στους
τρεις ΟΤΑ (Δήμους Σκύρου, Κύμης-Αλιβερίου και Καρύστου), 4 συσκέψεις στους
ανωτέρω ΟΤΑ και στον ΟΛΝΕ ΑΕ στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 285 άτομα
(δημοσίου

και

ιδιωτικού

ενδιαφέροντος).

Καταγράφηκε,

εκτός

από

το

ενδιαφέρον των τριών Δήμων για δημόσια έργα, επιπλέον 62 αιτήσεις
εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος ιδιωτικού χαρακτήρα που αθροίζουν
σχέδια

συνολικού

προϋπολογισμού

περίπου 7,5

εκ.ευρώ

και

8

αιτήσεις

συλλόγων, ενώ εκδόθηκαν 7 δελτία τύπου.
Στο παράρτημα του παρόντος τεύχους επισυνάπτονται πρακτικά συναντήσεων,
συνεδριάσεων.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ)
Με βάση τα όσα περιγράφηκαν στο τμήμα της ανάλυσης της περιοχής
παρέμβασης του προγράμματος (Φάκελος Α) σχετικά με την υφιστάμενη
κατάσταση της περιοχής, η ανάλυση Πλεονεκτημάτων / Αδυναμιών και
Ευκαιριών / Απειλών (SWOT Ανάλυση) έχει ως εξής:
Η σε μεγάλο βαθμό απομόνωση της περιοχής από το οικονομικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι της υπόλοιπης χώρας και η στροφή της στην αυτάρκεια, σε συνδυασμό
με το ιδιαίτερο περιβάλλον της, την θέση της και το εξαιρετικό πολιτιστικό της
απόθεμα διαμόρφωσαν μια ιδιαίτερη ταυτότητα για την περιοχή που εφόσον
αναδειχθεί και προβληθεί κατάλληλα και αξιοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο μπορεί
να αποτελέσει το κύριο πλεονέκτημα της.
Σ’ αυτό συντελεί και η νησιωτικότητα της, με ή χωρίς εισαγωγικά, και η επαφή
της με τη θάλασσα που της δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα.
Η περιοχή διαθέτει πλούτο περιβαλλοντικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων
οι οποίοι σε πολύ μικρό βαθμό μόνο, και κυρίως στη Σκύρο, έχουν αναδειχθεί και
σε μικρότερο αξιοποιηθεί, καθώς η τουριστική κίνηση παραμένει σε χαμηλά
επίπεδα και εστιασμένη χωρικά.
Σ’ αυτούς συγκαταλέγεται η φύση της περιοχής, η πανίδα της, τα τοπία της, η
θέα της στο Αιγαίο, οι οικισμοί της, τα ιστορικά της μνημεία αλλά και η
ζωντανή της παράδοση, οι γιορτές, τα πανηγύρια, ο πολιτισμός, η χειροτεχνία,
τα τοπικά προϊόντα, η τοπική κουζίνα.
CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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Το περιβάλλον της περιοχής είναι εξαιρετικό. Το ορεινό της ανάγλυφο και η
του ηπειρωτικού τμήματος της στη θάλασσα την καθιστούν «μπαλκόνι
Αιγαίο», ενώ η Σκύρος αποτελεί από μόνη της μια ιδιαίτερη οντότητα με
ορεινό της όγκο, τις πολυάριθμες αμμουδιές και την εξαιρετική ποιότητα
θάλασσας της.

θέα
στο
τον
της

Στην περιοχή υπάρχουν μια σειρά προστατευόμενες περιοχές του καταλόγου
Natura (λίμνη Δύστου, ο Κόχυλας στη Σκύρο, ο ορεινός όγκος της Κ. Εύβοιας, η
Παράκτια Ζώνη, το όρος Όχη). Η ορνιθοπανίδα της περιοχής, ιδιαίτερα στη
λίμνη Δύστου, είναι σημαντική λόγω της γεωγραφικής θέσης της περιοχής
παρέμβασης στους διαδρόμους των μεταναστευτικών πουλιών, ενώ και η
χλωρίδα της παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον (Όχη, Δημοσάρης), με τα
πλατανοδάση της που ξεκινούν από τα ορεινά και καταλήγουν στην ακτογραμμή.
Στη Σκύρο ζει το μοναδικό στην Ευρώπη Σκυριανό Αλογάκι, όπως και η ενδημική
σαύρα. Στην περιοχή υπάρχουν μια σειρά σπήλαια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον,
χωρίς να έχουν εκτελεστεί εργασίες ανάδειξης τους (Πεντοκάλη στο Μαριλικό,
Διατρυπτή στη Γερανιά κ.ά.). Η περιοχή διαθέτει πλήθος τοπίων φυσικού
κάλλους και ωραίους οικισμούς, όπως το ακρωτήριο Καφηρέας, οι οικισμοί της
Κύμης, η Όχη, η Χώρα της Σκύρου κλπ., οι οποίοι εν μέρει έχουν χαρακτηρισθεί
παραδοσιακοί (χωριά της Κύμης, Άγ. Ιωάννης, Χώρα Σκύρου).
Επίσης, η περιοχή διαθέτει εξαιρετικό πολιτιστικό απόθεμα. Η ιστορία της
διαγράφεται από τους Ομηρικούς χρόνους, την κλασσική αρχαιότητα, την
Ενετοκρατία, τη Βυζαντινή περίοδο, τα νεώτερα χρόνια και τη σύγχρονη
ιστορία. Πλήθος αρχαιολογικών σημείων είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή
(στην Όχη (Δρακόσπιτα), στο Αλιβέρι, στο Πλατανιστό, στην Κάρυστο, στα
Δίστυα κλπ.), ενώ αντίστοιχα βυζαντινά (Μονές Αγ. Λουκά, Άγ. Νικόλαος, Αγ.
Θέκλα, Άγ. Γεώργιος στη Σκύρο κλπ.) όπως και Ενετικά μνημεία (ο Πύργος στο
Αυλωνάρι, το Φρούριο στη Σκύρο, το Κοκκινόκαστρο στην Κάρυστο, το Κάστρο
στο Μηλάκι κλπ.) συναντώνται σε όλη την έκταση της. Η παράδοση και η λαϊκή
τέχνη στη Σκύρο με την ξυλογλυπτική, την κεραμική, τα ιδιαίτερα κεντήματα
της είναι ήδη γνωστά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ μια σειρά αξιόλογα μουσεία
(μουσείο Φαλτάιτς (Σκύρος), το «Σκυριανό Σπίτι», το Αρχείο Εγγράφων της
Σκύρου, το μουσείο Καρύστου, το Λαογραφικό Μουσείο Καρύστου κλπ.)
φροντίζουν να διατηρηθεί ζωντανή και να προβληθεί στους επισκέπτες. Αλλά και
η ζωντανή παράδοση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το πλήθος γιορτών και
πανηγυριών σε όλη την περιοχή (το Καρναβάλι της Σκύρου, στην Κάρυστο η
γιορτή του Κρασιού, η γιορτή του Τσίπουρου κ.ά.) προσδίδει ζωντάνια και
αυθεντικότητα στην περιοχή. Αντίστοιχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
τοπική κουζίνα, με τις κατά τόπους αποχρώσεις της (στη Σκύρο, στην Κάρυστο,
στα Άργουρα κλπ.).
Η τοπική παραγωγή, δομημένη σε μικρή κλίμακα εκμεταλλεύσεων και
μεταποιητικών μονάδων, στη λογική της αυτάρκειας, προσφέρει πλούτο
ποιοτικών προϊόντων και γεύσεων. Τα αλιεύματα, τα όστρακα, τα λαχανικά, τα
φρούτα, οι ελιές, το λάδι, αλλά και το αιγοπρόβειο κρέας και τα τυροκομικά
διατηρούν ακόμη την αυθεντική τους γεύση και ποιότητα. Κάποια από τα
προϊόντα έχουν ήδη πιστοποιηθεί (σύκα Κύμης), κάποια άλλα είναι αναγνωρίσιμα,
κάποια άλλα βρίσκονται στη διαδικασία να πιστοποιηθούν (κατσικάκι Καρύστου)
δημιουργώντας βάσεις ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Αλλά και οι 17
μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν στην περιοχή, παρά τα προβλήματα
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του κλάδου αυτήν την περίοδο, δημιουργούν μια σημαντική παραγωγική βάση
για ένα κομμάτι του τοπικού πληθυσμού. Δεν είναι έτσι τυχαίο το τουριστικό
ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον για δεύτερη κατοικία που εκδηλώνεται, κυρίως
στους κατοίκους της Αθήνας, για την περιοχή, με σημαντικότερο αυτό για τη
Σκύρο, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της αεροπορικής σύνδεσης της με την Αθήνα.
Σημαντικοί επίσης και οι ορυκτοί πόροι της περιοχής, πέραν του λιγνίτη στο
Αλιβέρι, με γνωστότερους την σχιστολιθική πλάκα της Καρύστου και τα
μάρμαρα.
Από την άλλη, ωστόσο, πολλά τα προβλήματα και οι προκλήσεις για την περιοχή.
Η μικρή της παραγωγική κλίμακα, οι χαμηλές οικονομικές της επιδόσεις και η
απομόνωση της από την υπόλοιπη χώρα συσσώρευσαν πλήθος προβλημάτων που
φέρνουν την περιοχή σε σημείο καμπής. Η έλλειψη υποδομών, σε όλα σχεδόν τα
επίπεδα, οι δυσκολίες πρόσβασης στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, η απομόνωση
έχουν οδηγήσει σημαντικό μέρος του πληθυσμού, ειδικά του νέου, σε έξοδο. Η
δημογραφική πυραμίδα απειλείται με κατάρρευση, δεν υπάρχει νέο δυναμικό για
να συνεχίσει τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στον Α’ γενή τομέα, το
εκπαιδευμένο δυναμικό μεταναστεύει. Οι καλλιέργειες, τόσο σε αριθμό όσο και
σε έκταση, έχουν υποστεί κατακόρυφη μείωση, αντίστοιχα και το εκτρεφόμενο
ζωικό κεφάλαιο. Η οικονομική κρίση της χώρας απλά όξυνε τα προβλήματα σε
μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς βρισκόταν σε κρίση.
Αλλά και στον αλιευτικό τομέα η κατάσταση δεν είναι ευοίωνη, καθώς
σημαντικό μέρος του πληθυσμού βλέπει στην αλιεία μια ευκαιρία επιβίωσης. Η
αύξηση της αλιευτικής δραστηριότητας μεγάλωσε τις πιέσεις στο περιβάλλον, η
έλλειψη βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών οδήγησε σε σοβαρή μείωση των
ιχθυαποθεμάτων και σε υποβάθμιση των αλιευτικών πεδίων. Ακόμη και στον
χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου σε
συνδυασμό και με τις δυσκολίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων έχουν
δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα για τις δραστηριοποιούμενες μονάδες.
Εξαίρεση, ωστόσο, σε όλα αυτά αποτελεί η Σκύρος, που παρά τη (διπλή)
νησιωτικότητα της, ιδιαίτερα μετά την αεροπορική της σύνδεση με την Αθήνα,
έχει κατορθώσει να αναστρέψει τις τάσεις και να αντιστρέψει τους
δημογραφικούς και οικονομικούς δείκτες.
Από την παραπάνω περιγραφή της επικρατούσας κατάστασης στην περιοχή
έγιναν εμφανείς οι έντονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή. Όπως
περιγράφηκε, η περιοχή διαθέτει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, αλλά και πολύ
έντονα προβλήματα. Τα χαρακτηριστικά της σκιαγραφούν τόπο ιδιαίτερου
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και η γεωγραφική της θέση ενισχύει αυτήν την
προοπτική. Για να επιτευχθεί ωστόσο αυτό απαιτούνται μια σειρά προϋποθέσεις
ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της περιοχής και να τοποθετηθούν οι
βάσεις για την ανάκαμψη της. Η οικονομική κρίση της χώρας σίγουρα δεν
αποτελεί την ευνοϊκότερη συγκυρία, η εφαρμογή, ωστόσο, μιας σειράς
αναπτυξιακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας (ΠΕΠ, ΠΑΑ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑλΘ και
φυσικά το ίδιο το LEADER ΤΑΠΤΟΚ) διαμορφώνουν μια ισχυρή εργαλειοθήκη για
την επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης.
Στη συνέχεια, στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά τα
πλεονεκτήματα και τα ασθενή σημεία της περιοχής, όπως και οι ευκαιρίες και οι
απειλές που αντιμετωπίζει για την ανάπτυξη της.
CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths)
Γενικά
 Η ταυτότητα της περιοχής
 Το
περιβάλλον
της
σύζευξη
ηπειρωτικής χώρας και νησιωτικής
περιοχής
 Ο πολιτισμός της
 Τα προϊόντα της

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses)
Γενικά
 Η έλλειψη ενιαίας παρουσίας της
περιοχής στην αγορά
 Οι
δυσκολίες
στην
προσπελασιμότητα της περιοχής
 Το ορεινό του εδάφους
 Η νησιωτικότητά της
 Οι ελλιπείς υποδομές
 Η οικονομική κρίση της χώρας
Ανθρώπινο Δυναμικό
 Η πληθυσμιακή εγκατάλειψη της
περιοχής
 Η γήρανση του πληθυσμού και η
δημογραφική της κατάρρευσης
 Η έξοδος του πληθυσμού από τον
πρωτογενή τομέα
 Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

Περιβάλλον
 Το νησιωτικό χρώμα της περιοχής με
την εξαιρετική θέα στο Αιγαίο
 Η Σκύρος
 Η χλωρίδα και η πανίδα της (το
Σκυριανό άλογο, η ενδημική σαύρα, τα
πλατανοδάση, η ορνιθοπανίδα, , η Όχη,
ο Δημοσάρης)
 Οι προστατευόμενες περιοχές (λίμνη
Δύστου, Κόχυλας, ορεινός όγκος Κ.
Εύβοιας και Παράκτια Ζώνη, η Όχη)
 Οι παραδοσιακοί οικισμοί (ο Άγ.
Ιωάννης, η Χώρα της Σκύρου,ο Πύργος
και η Ελαία στην Κύμη, το Αυλωνάρι)
 Το ακρωτήρι Καφηρέας
 Τα σπήλαια (Πεντοκάλη - Μαριλικό,
Διατρυπτή - Γερανιά)

Πολιτισμός
 Η μακρά ιστορία της περιοχής (από τα
Ομηρικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη
περίοδο)
 Το πλήθος των αρχαιολογικών μνημείων
(ο προϊστορικός οικισμός στο Αλιβέρι, η
CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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Περιβάλλον
 Το ορεινό ανάγλυφο του εδάφους
 Έλλειψη αξιοποίησης – ανάδειξης
της
ορεινής
περιοχής
(με
εναλλακτικό τουρισμό κλπ)
 Η σημειακή ρύπανση εδάφους και
υδροφόρου
ορίζοντα
από
γεωργικές
εισροές
και
κτηνοτροφικές δραστηριότητες,
αλλά και από τις μονάδες
αγροτικής
μεταποίησης
(ελαιοτριβεία, τυροκομεία κλπ.)
 Οι επιπτώσεις της εξορυκτικής
δραστηριότητας
 Οι καταστροφικές πυρκαγιές και η
συχνή έκθεση της περιοχής σε
φυσικές καταστροφές
 Η υπερβόσκηση της χλωρίδας
 Η υφαλμύρωση του υδροφόρου
ορίζοντα
 Η υποβάθμιση των αλιευτικών
πεδίων
Πολιτισμός
 Οι ελλείψεις στην ανάδειξη των
χώρων, των μνημείων πολιτισμού
 Ελλείψεις στην ανάδειξη της
«θαλασσινής» ταυτότητας της














Δρακόσπιτα, το υδραγωγείο στην Κάτω
Κουμπιά, τα λατομεία στον Αετό, οι
Πύργοι στα Δίστυα κ.ά)
Τα βυζαντινά μνημεία και οι μονές (ο
Άγιος Λουκάς στην Κύμη, ο Άγιος
Νικόλαος, η Αγία Τριάδα, η Κοίμηση της
Θεοτόκου στους Λενωσαίους, η Αγία
Θέκλα, ο Αγ. Γεώργιος στη Σκύρο κλπ.)
Τα
ιστορικά
μνημεία
(το
Κοκκινόκαστρο, το Παλαιόκαστρο, ο
Πύργος στο Αυλωνάρι, τα τείχη στον
Παλιόπυργο, το Φρούριο της Σκύρου
κλπ.)
Η μοναδική παράδοση της Σκύρου (η
λαϊκή της τέχνη, η ξυλογλυπτική, η
κεραμική, η κεντητική)
Τα μουσεία της περιοχής (το μουσείο
της Σκύρου, το μουσείο Φαλτάιτς , το
«Σκυριανό Σπίτι», το Αρχείο Εγγράφων
Σκύρου, το μουσείο της Καρύστου, το
Λαογραφικό Μουσείο Καρύστου)
Τα πανηγύρια, οι γιορτές σε όλη την
περιοχή, όλο τον χρόνο (το Καρναβάλι
της Σκύρου, η γιορτή κρασιού στην
Κάρυστο, η γιορτή του τσίπουρου στον
Πολυπόταμο)
Η αρβανίτικη γλώσσα, η επικοινωνία με
σφυρίγματα στον Καφηρέα
Οι πλούσιες πολιτιστικές συλλογές

Οικονομία
 Η αυτάρκεια της περιοχής σε αγροτικά
και αλιευτικά προϊόντα
 Η μικρή κλίμακα των επιχειρήσεων
 Τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα (τα σύκα
της Κύμης (ΠΟΠ), τα πεπόνια, το
κατσικάκι Καρύστου, το κεφαλοτύρι της
Σκύρου, το λάδι, το κρασί της
Καρύστου, το μέλι, τα αλιεύματα, τα
όστρακα κ.ά.)
 Οι ιχθυοκαλλιέργειες (17 μονάδες)
 Η τοπική κουζίνα
 Η δυναμική του τουρισμού στη Σκύρο
 Οι
μικρές
μονάδες
μεταποίησης
κατανεμημένες σε όλη την περιοχή
 Τα ορυκτά (τα μάρμαρα, η πλάκα
Καρύστου)
 Το ενδιαφέρον για την περιοχή ως
τουριστικός προορισμός και τόπος
δεύτερης κατοικίας
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περιοχής

Οικονομία
 Τα
σημαντικά
διαρθρωτικά
προβλήματα του αγροτικού τομέα
στην
περιοχή
(πολύ
μικρός
κλήρος,
έλλειψη
υποδομών,
έλλειψη αρδευόμενων εκτάσεων,
άρνηση πληθυσμού να εισέλθει
στην κτηνοτροφία κλπ.)
 Η εγκατάλειψη του αγροτικού και
του κτηνοτροφικού τομέα από τον
πληθυσμό
(μείωση
εκμεταλλεύσεων,
καλλιεργουμένων
εκτάσεων,
ζωικού κεφαλαίου, παραγωγής)
 Η εγκατάλειψη των ορεινών
οικισμών και των αγροτικών
ασχολιών από τους κατοίκους
τους
 Η έλλειψη εκσυγχρονισμού στο
σύνολο του αγροτικού τομέα
 Ο χαμηλός βαθμός μεταποίησης
των αγροτικών προϊόντων και το
χαμηλό
επίπεδο
των
μεταποιητικών
επιχειρήσεων
(μικρές
–
πολύ
μικρές,
οικογενειακής μορφής)
 Η
έλλειψη
σύνδεσης
της
αγροτικής μεταποίησης με την
τοπική παραγωγή

 Η
μεγάλη
αύξηση
της
ερασιτεχνικής αλιείας
 Ο γηρασμένος αλιευτικός στόλος
(>27ετών)
 Η μη ορθολογική διαχείριση των
αλιευτικών πόρων με σύγχρονα
μέσα
και
η
μείωση
των
ιχθυοαποθεμάτων
 Η
έλλειψη
αλιευτικών
συνεταιρισμών
 Η έλλειψη μονάδων τυποποίησης
και επεξεργασίας των αλιευμάτων

Θέση και Υποδομές
 Η γειτνίαση της με το μεγαλύτερο
οικονομικό και πληθυσμιακό κέντρο της
Ελλάδας (Λεκανοπέδιο Αττικής)
 Τα πολλά σημεία πρόσβασης στην
περιοχή από την Αττική και με πολλαπλά
μέσα
 Η εγγύτητα στον ΠΑΘΕ και στο
σιδηροδρομικό δίκτυο (Χαλκίδα)
 Η αεροπορική σύνδεση της Σκύρου με
την Αθήνα
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities)
 Η
αύξηση
του
τουριστικού
ενδιαφέροντος και του ενδιαφέροντος
για δεύτερη κατοικία στην περιοχή
 Η αεροπορική σύνδεση της Σκύρου με
την Αθήνα
 Η ανάκαμψη του τουρισμού και της
οικονομίας της Σκύρου
 Η αύξηση του ενδιαφέροντος του
εγχώριου και Ευρωπαϊκού πληθυσμού
για το φυσικό περιβάλλον
 Η διαφοροποίηση των Τουριστικών
Προτύπων
και
η
αύξηση
του
ενδιαφέροντος της τουριστικής αγοράς
για εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 Η ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου
για
τον
αλιευτικό
τουρισμό,
οινοτουρισμό κλπ.
 Η σύμπτωση της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (στρατηγική RIS 3) με τις
αναπτυξιακές
ανάγκες
και
στοχοθετήσεις της περιοχής (τουρισμός
εμπειρίας,
ανταγωνιστικότητα
αγροδιατροφικού τομέα κλπ.)
 Η σύμπτωση του σχεδιασμού και
εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
με την εφαρμογή του ΠΑΑ, του ΕΠΑλΘ
CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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Θέση
 Η δύσκολη προσβασιμότητα στην
περιοχή
λόγω
κακού
οδικού
δικτύου (στενός δρόμος, κακή
βατότητα)
 Η σχετικά μεγάλη απόσταση της
από τα τοπικά αστικά κέντρα (Δ.
Κύμης – Αλιβερίου 50χλμ από
Χαλκίδα,
Καφηρέας
180χλμ,
Σκύρος 24 μίλια από Κύμη, και
Κύμη 85χλμ από Χαλκίδα)
ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats)
 Η συνέχιση και η ενδεχόμενη
επιδείνωση
της
οικονομικής
κρίσης και η αδυναμία υπέρβασης
των αναστολών που δημιουργεί
 Η
αδυναμία
πρόσβασης
σε
τραπεζική χρηματοδότηση για τις
επενδύσεις
 Ενδεχόμενο
μικρό
επενδυτικό
ενδιαφέρον
από
την
τοπική
κοινότητα για μόχλευση της
τοπικής οικονομίας

και
των
άλλων
επιχειρησιακών
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
 Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του νέου
προγράμματος LEADER
 Η
ύπαρξη
ενός
έμπειρου
φορέα
σχεδιασμού
και
υλοποίησης
προγραμμάτων
τοπικής
ανάπτυξης
(Αναπτυξιακή Εταιρία Εύβοιας, ΟΤΔ)
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3. ΣΤΟΧΟΙ
ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΥ

3.1. Στόχοι & Στρατηγική
Έχοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την
ανάλυση SWOT, τη διαδικασία διαβούλευσης με τους τοπικούς
κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και του περιβάλλοντος που
διαμορφώνουν το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο ανάπτυξης ΕΣΠΑ
2014-2020, το ΠΑΑ 2014-2020 και το ΕΠΑΛΘ , ο κεντρικός αναπτυξιακός
στόχος που τίθεται για την περιοχή παρέμβασης είναι η επαναφορά της
σε τροχιά ανάπτυξης και η ανάδειξη της ως ένας τόπος ιδιαίτερης
αξίας που λειτουργεί εξισορροπώντας νησιωτικές, ηπειρωτικές
και περιαστικές επιρροές.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού υιοθετείται μια τοπική στρατηγική
που επιχειρεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα
πλεονεκτήματα της περιοχής βάσει των ευκαιριών που
προσδιορίζει το ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό
περιβάλλον με παράλληλη μέριμνα για
τον περιορισμό των
ενδογενών και εξωγενών απειλών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια
στρατηγική που εδράζεται σε δύο άξονες:
Ο 1ος άξονας αφορά στην ενίσχυση της ταυτότητας της
περιοχής και αρθρώνεται γύρω από παρεμβάσεις που αφορούν
στην προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων «στοιχείων» του
οικονομικού, κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
της περιοχής. Ως «στοιχεία» του περιβάλλοντος αυτού νοούνται η
τοπική κουλτούρα,
ο πλούτος των φυσικών τοπίων
η
ποικιλότητα της τοπικής αγροτικής παραγωγής, το επίπεδο
ευημερίας των κατοίκων της περιοχής κλπ. Κάθε ένα από τα
στοιχεία αυτά έχει ένα συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα
αλλά το συνδυαστικό – συνθετικό τους αποτύπωμα είναι οριακά
αναγνωρίσιμο και ως εκ τούτου χρειάζεται να ενισχυθεί
προκειμένου να γίνει πιο ευδιάκριτο για να αποτελέσει τον πυρήνα
της προσπάθειας για την τοποθέτηση της περιοχής παρέμβασης με
επιτυχία στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν πρωτοβουλίες
συλλογικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και
ιδιωτικών φορέων που θα έχουν σαφή προσανατολισμό τη
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δημιουργία συνθηκών (i) θωράκισης του συστήματος αξιών και της
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς από την αλλοίωση, την
αλλοτρίωση και την «τάση φυγής» που δημιουργεί η γειτνίαση με τα
αστικά κέντρα της Χαλκίδας και της Αττικής, (ii) ενίσχυσης της
λειτουργικότητας και της διασύνδεσης των τομέων της οικονομίας,
(iii) προστασίας και ανάδειξης στοιχείων του φυσικού, αγροτικού,
παράκτιου και οικιστικού περιβάλλοντος.
Ο 2ος άξονας αφορά στην τόνωση της τοπικής
επιχειρηματικότητας και αναπτύσσεται γύρω από παρεμβάσεις
που αφορούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και στον
εκσυγχρονισμό,
επέκταση
και
συνεργασία
υφιστάμενων
επιχειρήσεων (κυρίως μικρού μεγέθους) για την αξιοποίηση του
συγκριτικού πλεονεκτήματος που προκύπτει από την ύπαρξη
των ιδιαίτερων «στοιχείων» του οικονομικού, κοινωνικού,
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τα «στοιχεία» αυτά καθώς
αποτελούν τους «πόρους» του τοπικού πλεονεκτήματος πρέπει να
ενσωματωθούν ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
τοπικής οικονομίας προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να
καρπωθούν την υπεραξία που προκύπτει από την αξιοποίησή τους. Ο
πλέον κατάλληλος μηχανισμός για την ενσωμάτωση αυτή είναι η
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα (με
όποια μορφή και αν έχει κοινωνική, ιδιωτική, δημοτική) έχει τη
δυνατότητα να δημιουργήσει απασχόληση, εισόδημα και εν τέλει
αξία για την τοπική οικονομία, γι’ αυτό και ενθαρρύνεται μέσω του
τοπικού προγράμματος. Εξάλλου η τόνωσή της είναι απολύτως
αναγκαία αφετέρου θα τη θωρακίσει από τις ισχυρές πιέσεις που
δέχεται από το δίπολο Αθήνας- Χαλκίδας.


Ειδικοί στόχοι του προγράμματος
Η στρατηγική που περιγράφτηκε παραπάνω εξειδικεύεται με τους
ειδικούς στόχους που αναλύονται ακολούθως:

ΕΣ1: Ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Η περιοχή παρέμβασης έχει τα εφόδια για θερινό – παραθαλάσσιο αλλά
και για πολιτιστικό και φυσιολατρικό τουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα
παρακάτω παραδείγματα:
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η Σκύρος με τις ιδιαίτερες αρετές της και τον ξεχωριστό
νησιωτικό χαρακτήρα.

το σύμπλεγμα Στύρων-Μαρμαρίου-Καρύστου που αποτελούν
μέρη για παραθεριστική κατοικία αλλά και βραχυχρόνιες
επισκέψεις,

η Κύμη και οι νοτιότερες περιοχές που βλέπουν στο Αιγαίο και
διαθέτουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης,
Η παρουσία σημαντικών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών κλπ) έχει
συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας
βάσης υποδομών και υπηρεσιών
εξυπηρέτησης των επισκεπτών της περιοχής, μεγάλο μέρος των οποίων
συγκεντρώνεται στα παραθαλάσσια τμήματα της περιοχής παρέμβασης,
είτε με τη μορφή καταλυμάτων είτε ως παραθεριστική κατοικία.
Στα τμήματα αυτά κρίνεται ως αναγκαία η ενίσχυση της ποιότητας του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος α) με παρεμβάσεις σε υποδομές
φιλοξενίας και διανυκτέρευσης που θα οδηγήσουν στην κατάταξη τους σε
υψηλής ποιοτικής στάθμης καταλύματα β) με παρεμβάσεις σε χώρους
εστίασης και αναψυχής που θα δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να
απολαύσουν τοπικές
γεύσεις
και συνταγές βασισμένες σε τοπικά
παραδοσιακά προϊόντα και γ) με παρεμβάσεις που θα αναδεικνύουν
ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής.
Παράλληλα, η τουριστική επέκταση θα προκαλέσει αυξημένη ζήτηση σε
διατροφικά προϊόντα αυξάνοντας έτσι την τοπική παραγωγή τους.

ΕΣ2: Θεματική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος

Ο ειδικός αυτός στόχος εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική κατεύθυνση
της βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής και της ενίσχυσης του
τουριστικού προϊόντος εξυπηρετώντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός
κατάλληλου υποβάθρου για την κάλυψη της ανάγκης των δυνητικών
επισκεπτών της περιοχής να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες μέσα από
τη συμμετοχή τους σε εναλλακτικές δραστηριότητες. Οι εναλλακτικές
αυτές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρατήρηση στοιχείων του
φυσικού πλούτου της περιοχής, την περιήγηση, την ορειβασία, την
αναρρίχηση, τα θαλάσσια αθλήματα, τη διάβαση δασών και λοιπών
περιοχών της υπαίθρου, τη γνωριμία και συμμετοχή σε αγροτικές
αλιευτικές, οικοτεχνικές δραστηριότητες και πρακτικές κλπ Οι
δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναδείξουν με μοναδικό τρόπο το
συγκριτικό πλεονέκτημα του πλούτου των φυσικών πόρων και της
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ποικιλομορφίας των φυσικών (δασικών και αγροτικών) τοπίων που
χαρακτηρίζει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
Προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπεται να υλοποιηθούν αφενός
παρεμβάσεις ανάδειξης, αποκατάστασης η και αναβάθμισης τοπίων,
κτισμάτων και άλλων στοιχείων της περιοχής τα οποία διευρύνουν το
απόθεμα των παραγόντων έλξης επισκεπτών αφετέρου ενέργειες
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο συγκεκριμένο πεδίο.

ΕΣ3: Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (μεμονωμένα
συλλογικά) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής .

H

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

ΕΣ4: Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα ή με
σημαντικές προοπτικές για την οικονομία τμημάτων της περιοχής
παρέμβασης

Στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζονται κλάδοι και προϊόντα (και στον
πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα) που παρουσιάζουν μια
διαφοροποιημένη βαρύτητα στη λειτουργία της οικονομίας σε επίπεδο
μικρό-περιοχών καθώς και κλάδοι ή προϊόντα με σημαίνουσα βαρύτητα ή
με σημαντικές προοπτικές για τη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας
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στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Οι κλάδοι ή τα προϊόντα αυτά
είναι:

Ο κλάδος της παραγωγής ξηρών σύκων Κύμης . Στην
ευρύτερη περιοχή της Κύμης συγκεντρώνεται το σύνολο της
παραγωγής του ΠΟΠ Σύκου Κύμης. Η στήριξη πρωτοβουλιών που
συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη της
συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντική για την
οικονομία της μικρό-περιοχής καθώς συμβάλλει στη δημιουργία
σημαντικού εισοδήματος για τους παραγωγούς αλλά και στην
αναγνωρισιμότητα της περιοχής παρέμβασης και της Εύβοιας
γενικότερα.

Ο κλάδος της παραγωγής κηπευτικών. Στην περιοχή
παρέμβασης υπάρχει δυναμικό ανάπτυξης της παραγωγής
κηπευτικών, ιδιαίτερα στην περιοχή (κάμπος) Δύστου. Η σημερινή
παραγωγή επαρκεί για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής,
αλλά θα μπορούσε να αποτελεί κλάδο εξωστρέφειας προς την
τοπική τουριστική αγορά ή και την αγορά της Αττικής. Συνεπώς
κρίνεται λογικό να δοθούν κίνητρα για την αύξηση της παραγωγής
και την ανάπτυξη του κλάδου μέσω ενίσχυσης της οργάνωσης με
καθετοποιημένα σχήματα παραγωγής και επεξεργασίας.

Ο κλάδος της παραγωγής ελαιοκομικών προϊόντων. Η
περιοχή διαθέτει το 34,5% του συνολικού αριθμού των
ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων του νομού Ευβοίας και στο 14% των
αντίστοιχων της Περιφέρειας. Εξαιτίας των σημαντικών πυρκαγιών
του 2007, η ελαιοκαλλιέργεια εμφανίζεται αναγεννημένη λόγω των
επανασυστάσεων που πραγματοποιήθηκαν. Αυτό προσδίδει ιδιαίτερη
δυναμική σε ένα κλάδο που πέραν του γεωργικού δυναμικού παίζει
σημαντικό περιβαλλοντικό ρόλο αφού υποκαθιστά τη λειτουργία
των δασών αλλά και κοινωνικό καθώς συμπληρώνει το εισόδημα
μεγάλου αριθμού κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.

Οι αμπελώνες παρουσιάζουν φθίνουσα τάση μολονότι στην
περιοχή παρέμβασης παράγεται ο «Καρυστινός Τοπικός Οίνος» που
έχει χαρακτηριστεί ως τοπικός οίνος με την Υπουργική Απόφαση
την υπ’αριθμ. 378960/20-7-95.Το προϊόν αυτό δίνει μια σημαντική
υπεροχή στην περιοχή παρέμβασης και την προάγει στο σύνολο της.
Συνεπώς η δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί τόσο πρωτογενώς
όσο και στη μεταποίηση της.

Ο
κλάδος της παραγωγής ζωικών προϊόντων. Μεγάλη
σημασία έχει η αιγοπροβατοτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις που
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αφορούσαν αιγοπροβατοειδή το 2010 ήταν συνολικά 3408
με
158.191 κεφαλές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,34% του
συνολικού αριθμού των εκμεταλλεύσεων και στο 17,2% του
συνολικού αριθμού των αιγο-προβάτων της Περιφέρειας. Υπάρχει
σημαντικό πεδίο ανάπτυξης και επέκτασης καθώς τα παραγόμενα
προϊόντα έχουν τις προϋποθέσεις εξωστρέφειας λόγω της και της
φήμης που έχει το αρνάκι και το κατσικάκι Καρύστου. Τα
γαλακτοκομικά προϊόντα από την τοπική παραγωγή μπορούν να
αυξηθούν και να απορροφηθούν τόσο από τον τουρισμό όσο και από
την αγορά της Αττικής. Οι υπόλοιποι κλάδοι της ζωικής παραγωγής
είναι φθίνοντες και εκτός των πουλερικών δεν παρουσιάζουν
ιδιαίτερες προοπτικές.

Ο κλάδος της μεταποίησης (δευτερογενής τομέας) εκτός
της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Οι δραστηριότητες του
δευτερογενή τομέα παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην ευρύτερη
περιοχή της Καρύστου λόγω των ορυχείων για τη γνωστή πλάκα
Καρύστου. Η ουσιαστική στήριξη του κλάδου αυτού στη
συγκεκριμένη περιοχή κρίνεται αναγκαία για την διατήρηση της
συνοχής της οικονομίας της συγκεκριμένης μικρο-περιοχής αλλά
και για τη διατήρηση της απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού.

Ο κλάδος της αλιείας/υδατοκαλλιεργειών, ο οποίος κατά
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ανάκαμψη (κυρίως σε όρους
αλιευμάτων) και με γεωγραφική διασπορά που καλύπτει όλα τα
παραθαλάσσια τμήματα της περιοχής. Η προοπτική ενίσχυσης του κλάδου
κρίνεται σημαντική αφενός λόγω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
(κυρίως στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών) αφετέρου λόγω της
σημαντικής συνεισφοράς στο εισόδημα του τοπικού πληθυσμού.

Επιπρόσθετα ο κλάδος συμβάλλει στην ενίσχυση της φήμης της
περιοχής λόγω της υψηλής ποιότητας και της διαρκούς
διαθεσιμότητας της παραγωγής

ΕΣ5: Περιορισμός της πληθυσμιακής απερήμωσης της περιοχής
παρέμβασης

Στην περιοχή παρέμβασης παρατηρείται μια μείωση
του μόνιμου
πληθυσμού. Η τάση αυτή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης
αφενός προς την κατεύθυνση του περιορισμού της περαιτέρω
πληθυσμιακής αποψίλωσης της και μετανάστευσης σε περιοχές εκτός της
περιοχής παρέμβασης .
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Για την αντιμετώπιση της τάσης αυτής προβλέπονται αφενός
παρεμβάσεις τόνωσης της επιχειρηματικότητας αφετέρου παρεμβάσεις
που προάγουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της
περιοχής
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3.2 Θεματικές Κατευθύνσεις
Για την υλοποίηση της στρατηγικής έχουν προσδιοριστεί μία βασική
θεματική κατεύθυνση και πέντε δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις
οι οποίες είναι:

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος
Η ελκυστικότητα της περιοχής και κατ’ επέκταση το προσφερόμενο
τουριστικό προϊόν κατέχει κομβική θέση στην εφαρμογή της τοπικής
στρατηγικής. Έχοντας υπόψη ότι το τουριστικό προϊόν είναι ένα σύνθετο
προϊόν που περικλείει αγαθά, άυλες υπηρεσίες και φυσικά στοιχεία, η
διαδικασία ενίσχυσής του πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και
προσανατολισμένη στα ιδιαίτερα «στοιχεία» της περιοχής τα οποία
μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν. Στα ιδιαίτερα αυτά
στοιχεία
περιλαμβάνονται
η
ποικιλομορφία
και
η
έντονη
παραλλακτικότητα του φυσικού περιβάλλοντος, η έντονη παρουσία
προστατευόμενων περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον, η Σκύρος, η
διάθεση των κατοίκων να ασχοληθούν με τον τουρισμό, ο πλούτος των
τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, το εύρος και η ποικιλία της τοπικής
παραγωγής, το σπάνιο χαρακτηριστικό της οδικής προσβασιμότητας σε
μια νησιωτική περιοχή, η εγγύτητα με το Μητροπολιτικό κέντρο της
Αθήνας και το αστικό κέντρο της Χαλκίδας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία
είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά συνθέτουν ένα σημαντικό υπόβαθρο
προσέλκυσης επισκεπτών με ποικίλα ενδιαφέροντα το οποίο με
στοχευμένες δημόσιες και ιδιωτικές παρεμβάσεις μπορεί να ενισχυθεί, να
διευρυνθεί και να αναδειχθεί πληρέστερα. Συμπληρωματικά, η ανάπτυξη
του τουριστικού προϊόντος θα συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους τομείς
της οικονομίας που τον στηρίζουν, όπως οι υπηρεσίες, τα διατροφικά
προϊόντα κλπ.

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

την ποικιλομορφία της αγροτικής παραγωγής η οποία
οφείλεται
στην
παραλλακτικότητα
των
εδαφο-κλιματικών
παραγόντων μεταξύ τμημάτων της περιοχής και την ανάγκη των
κατοίκων για διατροφική επάρκεια

τη διάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής γύρω από ένα
μεγάλο πλήθος μικρών και πολύ-προϊοντικών εκμεταλλεύσεων που
παράγουν το κύριο εισόδημα ή το συμπληρώνουν για ένα σημαντικό
τμήμα του τοπικού πληθυσμού


την ύπαρξη εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων,


την περιορισμένη
παραγωγή-μεταποίηση

παρουσία

συλλογικών

σχημάτων

στην


την ελλιπή διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με την τοπική
κατανάλωση

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

ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Η διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής στηρίζεται κατά κύριο λόγο
στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, με εμφανή τα σημάδια του
περιορισμού του δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Επιπρόσθετα η
μικρή χρόνο-απόσταση από Αττική και Χαλκίδα, το μέγεθος του τοπικού
πληθυσμού (μόνιμου και μη περιλαμβανομένων των επισκεπτών)
δημιουργούν περιθώρια για τη διεύρυνση και ενίσχυση της οικονομικής
δραστηριότητας κυρίως στους τομείς των παροχής υπηρεσιών και του
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τουρισμού που θα συμβάλλει μεταξύ άλλων και στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.

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

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

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

ΣΤ1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου
αγρό-διατροφικού συστήματος

ΣΤ2: Προαγωγή της αειφορίας
συστήματος και των αγροτικών περιοχών

του

αγρό-διατροφικού


ΣΤ3: Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών
περιοχών
Το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους δύο πρώτους
στόχους του ΠΑΑ και εντάσσεται πλήρως στον τρίτο στόχο που αποτελεί
και το Μέτρο 19 του ΠΑΑ για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER. Το
τοπικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα
προωθώντας την τοπική επιχειρηματικότητα, την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των τοπικών αγροτικών της προϊόντων, όσο και την
ανάδειξη και προστασία της ταυτότητας της περιοχής, προωθώντας
συνεργασίες των διαφόρων τοπικών φορέων και κινητοποιώντας τον
τοπικό πληθυσμό.
Επίσης το τοπικό πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020 ως βασικό εργαλείο για την
εξυπηρέτηση των σχετικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και ειδικότερα για
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την προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως
προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας (Προτεραιότητα 1)

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

την Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
(Προτεραιότητα 4)
Επιπλέον, το τοπικό πρόγραμμα είναι σε συνάφεια με τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα με:

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

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

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

την 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος,
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων
υποδομών.
Επίσης, το τοπικό πρόγραμμα είναι σε απόλυτη συμφωνία με τη
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα:

Με τον Άξονα 1 για την ανάπτυξη του τομέα της Αγρόδιατροφής με τον οποίο επιδιώκεται
η ανάπτυξη των
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του πρωτογενή τομέα και της
σχετιζόμενης μεταποίησης στη βάση της αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή. Σύμφωνα με
αυτή
τη
στρατηγική
έξυπνης
εξειδίκευσης,
αναδυόμενες
μεταποιητικές δραστηριότητες για την περιοχή της Εύβοιας (και σε
σχέση με τα παραγόμενα προϊόντα της Νοτίου Εύβοιας) που
σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή είναι οι: ποτοποιία και
ιδιαίτερα η οινοποιία, παραγωγή και τυποποίηση λαδιού, τυροκομία
και παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, παρασκευή προϊόντων
από μέλι (π.χ. μέλι Καρύστου ερεικόμελο), παραγωγή προϊόντων από
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, συσκευασία, τυποποίηση,
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μεταποίηση οπωροκηπευτικών (π.χ. σύκα Κύμης), παραγωγή
προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, σφαγή,
επεξεργασία και μεταποίηση κρέατος (κατσικάκι Καρύστου).

με τον Άξονα 2 για τη διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος και την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, όπου
προωθείται η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της
Περιφέρειας με νέα τουριστικά προϊόντα εμπειρίας που
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον – αλιευτικό - οικοτουρισμό –
φυσιολατρικό, αθλητικό τουρισμό.
Επιπλέον, το τοπικό πρόγραμμα είναι σε συμφωνία με το Περιφερειακό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ 2015) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο οι περιοχές
της Σκύρου, της Καρύστου, της Κύμης και του Μαρμαρίου
χαρακτηρίζονται ως Ειδικοί Πόλοι Τουρισμού και κατέχουν ειδικό
ρόλο διασύνδεσης νησιωτικού χώρου της Εύβοιας και της Σκύρου και
δευτερεύουσας θαλάσσιας πύλης προς Αιγαίο.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την υφιστάμενη
κατάσταση της Περιοχής Παρέμβασης στην διαμόρφωση των
δράσεων του Τοπικού Προγράμματος όπως αυτές αποτυπώνονται
στο επόμενο Κεφάλαιο, όπου είναι εφικτό και αναφορικά με τα
καθεστώτα ενισχύσεων , βασική αρχή της ΟΤΔ είναι η χρήση του
ΚΑΝ (ΕΚ) 1407/2013 ως μέσω άμβλυνσης και ανάσχεσης της
χρονίζουσας υπό-χρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και κατά συνέπεια της Περιοχής Παρέμβασης λόγω του
πλασματικού ΑΕΠ όπως αυτό αποτυπώνεται στις επίσημες
μετρήσεις.
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4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΕΩΝ

ΤΟΠΙΚΟΥ

4.1 Δράσεις Τοπικού Προγράμματος στο Πλαίσιο
του ΕΓΤΑΑ – Τεχνικά Δελτία Δράσεων ΕΓΤΑΑ
4.1.1 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου
19.2
«Στήριξη
υλοποίησης
δράσεων
των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

Τίτλος
Δράσης

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

Κωδικός
Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.1

Άρθρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Νομική βάση* Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι,
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
H δράση αφορά επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής ΕΣ 3 «Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε
μεμονωμένα είτε συλλογικά) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής»
και ΕΣ 4 «Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα στη δομή και
λειτουργία της οικονομίας τμημάτων της περιοχής παρέμβασης».
Οι κλάδοι στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν τα επενδυτικά σχέδια είναι:
1.
Κρέας
αιγοπροβάτων
(π.χ.
σφαγεία,
μονάδες
κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, , κλπ

παραγωγής

2.
Γάλα (π.χ. επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί,
γιαούρτη)
3.

Μέλι (π.χ. τυποποίηση μελιού κλπ)

4.

Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

5.

Οίνος
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6.

Ξηρά σύκα

7.

Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις ίδρυσης και
εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας στο σύνολο της περιοχής
παρέμβασης.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

384.615,38

9,57%

7,33%

Δημόσια
Δαπάνη

250.000,00

8,99%

6,33%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

134.615,38

10,87%

10,87%

Συνολικός
Προϋπολογισ
μός

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στους κλάδους που είναι επιλέξιμοι στη δράση
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

2

3

4
5

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

Ανάλυση

Βαθμ
ολογία

Ναι

100

Όχι

0

Βαρύ
-τητα

10%

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

15%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

15%

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
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100
60
30
100
0

5%
5%

6

7

8

9

10

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό
της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων στην
παραγωγική διαδικασία
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι σημαντικό
σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της,
την ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο
-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(35% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

100%

100

75

5%

50

100
60

15%

30

100

50

10%

0
50
10%
50
100
60
30

10%

0
100
35

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

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

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.2

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ
Άρθρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Νομική βάση*
Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του
Παραρτήματος Ι, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
H δράση αφορά επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής ΕΣ 3 «Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε
μεμονωμένα είτε συλλογικά) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής
παραγωγής» και ΕΣ 4 «Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα
στη δομή και λειτουργία της οικονομίας τμημάτων της περιοχής παρέμβασης»
Οι κλάδοι στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν τα επενδυτικά σχέδια είναι:
1.

Ζυθοποιία

2.

Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

3.

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

4.
Παραγωγή
προέλευσης

αποσταγμάτων

από

οπωροκηπευτικά

ή

αμπελοοινικής

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις για ίδρυση,
εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας στους ανωτέρω κλάδους
Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται
στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη
γεωργικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης) .
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

115.384,62

2,87%

2,20%

Δημόσια Δαπάνη

75.000,00

2,70%

1,90%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

40.384,62

3,26%

3,26%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
33

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

2

3

4

5

6

Κριτήρια

Ανάλυση

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

Ναι
Όχι

Προστασία περιβάλλοντος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Βαθμ
ολογία
100
0

Βαρ
ύτητα

10%

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

15%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

15%

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

100
5%

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

0

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
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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5%

50

100
60
30

15%

7

Σύσταση Φορέα

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

8

9

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

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

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

5%
0

100

50

10%

0
50
10%

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

10

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

50

100

60
10%

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

30

100*(αιτούμενο
-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(35% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

100
35

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

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

και
σε

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υπο-δράσης

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

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.2.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ
Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Νομική βάση*
Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
τουρισμού και συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΕΣ1: Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και ΕΣ2: Θεματική
διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος
Οι ομάδες επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση στην παρούσα δράση είναι:

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

επιχειρήσεις που λειτουργούν χώρους
εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια) και,

εστίασης

και

αναψυχής

(π.χ.


επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, χώροι γευσιγνωσίας, εκθετήρια τοπικών προϊόντων, γραφεία
διοργάνωσης και διεξαγωγής ξεναγήσεων, πεζοποριών, κλπ.
Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις για :


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



εκσυγχρονισμό με δυνατότητα επέκτασης χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ.
ταβέρνες, ψησταριές, αναψυκτήρια κλπ),



εκσυγχρονισμό με δυνατότητα επέκτασης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, χώροι γευσιγνωσίας γραφεία
διοργάνωσης και διεξαγωγής ξεναγήσεων, πεζοποριών, κλπ).

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την προσφορά
εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και σε επενδύσεις επέκτασης/εκσυγχρονισμού
καταλυμάτων που μετά την ολοκλήρωσή τους οδηγούν σε κατάταξη των καταλυμάτων
σε κατηγορίες 4* ή 5* ή 4 κλειδιών.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
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Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

461.538,46

11,48%

8,80%

Δημόσια Δαπάνη

300.000,00

10,79%

7,59%

Ιδιωτική Συμμετοχή

161.538,46

13,04%

13,04%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

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

2

3

Κριτήρια

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

4

Προώθηση επιχειρηματικότητας
ανέργων

5

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

Βαθμ
ολογία

Βαρ
ύτητ
α

100
0

10%

100
5%
50

100
5%

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

50

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

100

άνεργοι έως 3 χρόνια

50

(κάθε έτος επαγγελματικής

5%
15%

6

7

8

9

10

11

12

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

Προστασία περιβάλλοντος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)
Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%

10%
100
5%
0

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία
στο προϊόν ή στην διαχείριση και
λειτουργία

100

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

100

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

5%

10%
60

30

100

50

10%

0
50
10%
50

100
60
10%
30
0
100
35

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

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

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος 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.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.4

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση αφορά τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής ΕΣ4: Στήριξη κλάδων και προϊόντων με
αυξημένη βαρύτητα ή με σημαντικές προοπτικές για την οικονομία τμημάτων
της περιοχής παρέμβασης και ΕΣ5: Περιορισμός της πληθυσμιακής
απερήμωσης της περιοχής παρέμβασης.
Τα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας στα οποία μπορεί να παρασχεθεί στήριξη
είναι:
1.
Μεταποιητικές δραστηριότητες εκτός της μεταποίησης τροφίμων
(ενδεικτικά δραστηριότητες επεξεργασίας και παραγωγής μη μεταλλικών
ορυκτών (μάρμαρο/πέτρα Καρύστου, Αλιβερίου Σκύρου), επεξεργασίας ξύλου και
προϊόντων ξύλου, κλπ
2.
Δραστηριότητες παρασκευής και εμπορίας επεξεργασμένων τροφίμων που
καλύπτουν ανάγκες εστίασης και λιανικής πώλησης. (ενδεικτικά παρασκευή
αρτοσκευασμάτων, προϊόντων ζαχαροπλαστικής, έτοιμων γευμάτων κλπ)
3.
Δραστηριότητες εμπορίου σε τοπική κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία,
καταστήματα εμπορίας τροφίμων, καταστήματα εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης
κλπ)
Ειδικότερα
ενισχύονται
επενδυτικά
σχέδια
εκσυγχρονισμού
επιχειρήσεων
(περιλαμβανομένης επέκτασης ή μετεγκατάστασης) που δραστηριοποιούνται σε
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πεδία
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πεδίο 1 (βαθμός
100)και στη συνέχεια σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πεδίο 2 (βαθμός 50)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013)
Ποσό (€)
CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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Ποσοστό (%) σε

Ποσοστό (%) σε

επίπεδο υπο-μέτρου

επίπεδο μέτρου

115.384,62

2,87%

2,20%

Δημόσια Δαπάνη

75.000,00

2,70%

1,90%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

40.384,62

3,26%

3,26%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

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

α/α

1

2

3

4

5
6

Κριτήρια

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

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

Ανάλυση

Βαθ
μολογ
ία

Επενδύσεις επιχειρήσεων στο πεδίο 1

100

Επενδύσεις επιχειρήσεων στο πεδίο 2

50

Επενδύσεις επιχειρήσεων στο πεδίο 3

0

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

Βαρ
ύτητ
α

5%

100
5%

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

50

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

100
5%

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

50

Ναι

100

Όχι

0

5%

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

10%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της

15%
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κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

7

8

9

10

11

Προστασία περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

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

100
5%
0
100
60

15%

30
100
50

15%

0
50
10%
50
100
60
10%
30
0

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(35% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

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

 Άξονας 2 και 4 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της ΠΣΤΕ.


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

Τίτλος Δράσης

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

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.5

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δυναμική της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση αναγκών του τοπικού πληθυσμού που αναπτύσσεται στην περιοχή
παρέμβασης περιορίζεται λόγω της σημαντικής ανάπτυξης του αντίστοιχου τομέα στην
πόλη της Χαλκίδας και της Αττικής.
Η παρούσα δράση αφορά επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου
της τοπικής στρατηγικής ΕΣ 5 Περιορισμός της πληθυσμιακής απερήμωσης της
περιοχής παρέμβασης.
Η στήριξη παρέχεται για επενδύσεις στα εξής ενδεικτικά πεδία επιχειρηματικής
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δραστηριότητας:

Υπηρεσίες φροντίδας/πρόνοιας ειδικών κατηγοριών του τοπικού πληθυσμού
(π.χ. βρεφονηπιακοί-παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κλπ)

Υπηρεσίες επισκευής-συντήρησης (αυτοκινήτων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών
συσκευών κλπ)

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

Υπηρεσίες
υγείας
&
προσωπικής
φροντίδας
φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, κουρεία/κομμωτήρια)


(π.χ.

οπτικοί,

Υπηρεσίες εκπαίδευσης (π.χ. κέντρα ξένων γλωσσών)


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

Λοιπές
υπηρεσίες
καταστημάτων/εκδηλώσεων κλπ)

(π.χ.

κτηνίατροι,

ταχυμεταφοράς,

διαιτολόγοι,
τροφοδοσίας

Η στήριξη για την υλοποίηση των ως άνω επενδύσεων παρέχεται για εκσυγχρονισμούς
(περιλαμβανομένης επέκτασης ή μετεγκατάστασης)
Προτεραιότητα θα δοθεί στη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που παρέχουν παρόμοιες
υπηρεσίες από τη Χαλκίδα ή άλλες περιοχές της Ελλάδας (π.χ μετεγκατάσταση
γραφείου παροχής επιστημονικών υπηρεσιών από την Αθήνα ή τη Χαλκίδα στην περιοχή
παρέμβασης). Στις περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό
προτεραιότητας με τη μορφή Ναι/Όχι.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται

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

Ποσό (€)

Ποσοστό
(%) σε
επίπεδο
υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

92.307,69

2,30%

1,76%

Δημόσια Δαπάνη

60.000,00

2,16%

1,52%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

32.307,69

2,61%

2,61%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής

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

2

3

4

5

6

7

8

Ανάλυση

Βαθμ
ολογία

Ναι

100

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

0

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης.

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

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

5%
50

100
5%
50
100
50

5%

0
5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
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10%

100

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

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
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

Βα
ρύτητ
α

20%

100
60

20%

30
10%
100

50
0

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

9

10

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

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

50
10%
50
100
60
10%
30
0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία
εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.2. Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)


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



19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη
περιοχή

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

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

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.6

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Η δράση αφορά επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής ΕΣ3: Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε
μεμονωμένα είτε συλλογικά) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής
και ΕΣ 2 «Θεματική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος», είτε μέσα από τη
μεταποίηση και διάθεση της παραγωγής τους στο καταναλωτικό κοινό, είτε μέσα από
τη δημιουργία ευκαιριών συμπληρωματικής απασχόλησης τους που συνδυάζεται με τη
δημιουργία ευκαιριών γνωριμίας των επισκεπτών με τοπικά προϊόντα, τοπικές
διαδικασίες παραγωγής και τοπικές συνήθειες.
Πιο συγκεκριμένα η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στα πεδία της
οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με
την ΥΑ 3638/92505/26-8-2015 και ΚΥΑ 543/34450 /24.3.17 αντίστοιχα.
Ειδικότερα ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν:

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

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

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

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

123.076,92

3,06%

2,35%

80.000,00

2,88%

2,03%
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Ιδιωτική Συμμετοχή

43.076,92

3,48%

3,48%

Περιοχή Εφαρμογής

Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι

Για τη δράση της οικοτεχνίας: Επαγγελματίες αγρότες
Για τη δράση των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων:

Γεωργοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων

Συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ

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

1

2

Κριτήρια

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

3

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

4

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
βάσει προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ,
ΠΓΕ, κλπ)

5

6

Προστασία περιβάλλοντος

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

Βαθμο
-λογία
100

5%
50

100
5%
50

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%
Παραγωγή σε ποσοστό >30%
10%<Παραγωγή σε ποσοστό
<30%
Παραγωγή σε ποσοστό <10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με
την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή
ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με
την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του
5%
Εξασφάλιση του συνόλου των

Βαρύτητα

15%
100
60

10%

30
100
5%
0
100

20%

της πρότασης

7

Σύσταση Φορέα

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

8

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

9

10

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

απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Εχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο
-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
ΝΑΙ
ΟΧΙ

60

30

100
5%
0
100

50

15%

0
100
60
15%
30
0
100
0

5%
100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

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

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

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

Κωδικός
Δράσης

19.2.3

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.3.1

Άρθρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Νομική βάση* Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι,
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
H δράση αφορά επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής ΕΣ 3 «Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε
μεμονωμένα είτε συλλογικά) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής»
και ΕΣ 4 «Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα στη δομή και
λειτουργία της οικονομίας τμημάτων της περιοχής παρέμβασης».
Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιονδήποτε κλάδο
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων των οποίων το αποτέλεσμα παραμένει γεωργικό
προϊόν. Ενδεικτικά στους κλάδους αυτούς περιλαμβάνονται:
1.
Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, χοιρινών,
αιγοπροβάτων, πτηνοσφαγεία παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με
βάση το κρέας, μονάδες αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
2.
Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί,
γιαούρτη)
3.

Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)

4.

Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι κλπ)

5.
Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και
γουνοφόρα ζώα)
6.

Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

7.

Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

8.

Οίνος

9.

Οπωροκηπευτικά

10.

Όσπρια

11.

Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

12.

Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

13.

Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

14.
Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές
πρώτες ύλες)
Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις ίδρυσης και
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εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και επενδύσεις
συγχώνευσης μονάδων στους ανωτέρω κλάδους στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους κλάδους 1, 2, 4
(μόνο για τυποποίηση μελιού), 7, 8, 9 (μόνο για τον υποκλάδο ξηρά σύκα) και 12
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΚΑΝ (ΕΚ) 1305/2013 (Παράρτημα ΙΙ)
ΚΑΝ (εκ) 702/2014 Άρθρο 44
ΚΑΝ (702/2014 Άρθρο 14 μόνο για επενδύσεις στη Σκύρο

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

272.727,27

6,79%

5,20%

Δημόσια
Δαπάνη

150.000,00

5,40%

3,80%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

122.727,27

9,91%

9,91%

Συνολικός
Προϋπολογισ
μός

Περιοχή Εφαρμογής
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Επαγγελματίες αγρότες

Συλλογικά
σχήματα
αγροτών
(συνεταιρισμοί,
αναγνωρισμένες
ομάδες/οργανώσεις παραγωγών)

Λοιπές επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) που δραστηριοποιούνται ή
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στους κλάδους που είναι επιλέξιμοι στα
πλαίσια της δράσης
Κριτήρια Επιλογής
α/α
1

Κριτήριo
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών

2

Προτεραιότητες υπο-δράσης

3

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

Ανάλυση

Βαθμ
ολογία

Ναι

100

Όχι

0

Επενδύσεις στους κλάδους 1, 2, 4 (μόνο
για τυποποίηση μελιού), 7, 8, 9 (μόνο για
τον υποκλάδο ξηρά σύκα) και 12
Επενδύσεις σε άλλους κλάδους
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο
τα 5 έτη)
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100

Βαρύ
-τητα

10%

5%

0

15%

4

5

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους
βάσει προτύπων

6

Προστασία περιβάλλοντος

7

8

9

10

11

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό
της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων στην
παραγωγική διαδικασία
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι σημαντικό
σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της,
την ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο
-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Όχι
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15%
100
60
30
100
0

5%

5%

100

75

5%

50

100

60

15%

30

100
50

10%

0

50
5%
50
100
60
30
0
0

10%

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(35% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

100%

100
35

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

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

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.3.2

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ
Άρθρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
Νομική βάση*
Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του
Παραρτήματος Ι, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
H δράση αφορά επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής ΕΣ 3 «Διεύρυνση της συμμετοχής των παραγωγών (είτε
μεμονωμένα είτε συλλογικά) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής
παραγωγής» και ΕΣ 4 «Στήριξη κλάδων και προϊόντων με αυξημένη βαρύτητα
στη δομή και λειτουργία της οικονομίας τμημάτων της περιοχής παρέμβασης»
Ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν τα επενδυτικά σχέδια
είναι:
Οι κλάδοι στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν τα επενδυτικά σχέδια είναι:
1.

Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

2.

Ζυθοποιία

3.

Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

4.

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

5.

Πυρηνελαιουργεία

6.
Παραγωγή
προέλευσης
7.
Μεταποίηση
κοσμετολογίας

αποσταγμάτων
γεωργικών

από

οπωροκηπευτικά

προϊόντων

για

την

ή

αμπελοοινικής

παραγωγή

προϊόντων

8.
Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων
διατροφής (όπως ζυμαρικά, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, αρτοσκευάσματα,
είδη ζαχαροπλαστικής κλπ) ,
9.

Παραγωγή, εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών

10.

Παραγωγή πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής,

11.

Αξιοποίηση παραπροϊόντων

12.

Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες (κλωστική κάνναβη, λινάρι)

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις για ίδρυση,
εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας όπως και επενδύσεις
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συγχώνευσης μονάδων στους ανωτέρω κλάδους
Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή προϊόντων εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα
προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΚΑΝ (ΕΚ) 1305/2013
ΚΑΝ (ΕΚ) 702/2014 Άρθρο 44
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

150.000,00

3,73%

2,86%

Δημόσια Δαπάνη

75.000,00

2,70%

1,90%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

75.000,00

6,05%

6,05%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

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

2

3

4

Κριτήρια

Ανάλυση

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

Ναι
Όχι

Προστασία περιβάλλοντος

Βαθμ
ολογία
100
0

Βαρ
ύτητ
α

10%

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

15%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

15%

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο
του 5%
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100
5%
0

5

6

7

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση Φορέα

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

9

9

10

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

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

5%

50

100
60

15%

30
100
5%
0

100

50

10%

0
50
10%

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
58

50

100

60
30

10%

100*(αιτούμενο
-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(35% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

0

100%

100
35

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

Τίτλος Δράσης

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

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.3.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ
Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Νομική βάση*
Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής που αφορά στην τόνωση
της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης και συμβάλλει έμμεσα στην
CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα αφορά σε επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην ενίσχυση της
τουριστικής υποδομής της περιοχής.
Στη δράση δύνανται να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια (ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί,
επεκτάσεις κλπ) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού
για την επίτευξη των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Ειδικότερα ενισχύονται:

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

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

Επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση
δυνατότητα επέκτασης χώρων εστίασης.

ή

στο

εκσυγχρονισμό

με


Επενδύσεις ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού με δυνατότητα επέκτασης
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, χώροι γευσιγνωσίας, εκθετήρια τοπικών προϊόντων, γραφεία
διοργάνωσης και διεξαγωγής ξεναγήσεων, πεζοποριών, κλπ.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις ίδρυσης/επέκτασης/εκσυγχρονισμού
καταλυμάτων που μετά την ολοκλήρωσή τους οδηγούν σε κατάταξη των
καταλυμάτων σε κατηγορίες 4* ή 5* ή 4 κλειδιών. Στις περιπτώσεις αυτές τα
προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας ΝΑΙ/ΟΧΙ
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία

Άρθρο 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 για όλους τους δικαιούχους
Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 μόνο για μικρές επιχειρήσεις (που έχουν ξεκινήσει
οικονομική δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία, δεν έχουν προχωρήσει σε διανομή
κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης)

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

960.000,00

23,89%

18,31%

Δημόσια Δαπάνη

480.000,00

17,27%

12,15%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

480.000,00

38,74%

38,74%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 20142020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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Η στήριξη της παρούσας δράσης χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
(σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) και άλλα φυσικά πρόσωπα σε
αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Κριτήρια Επιλογής
α/
α
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

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

Προστασία περιβάλλοντος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

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

Βαθ
μολ
ογί
α
100
0

5%

100
5%
50

100
5%
50

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

5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία
στο προϊόν ή στην διαχείριση και
λειτουργία
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που

Βαρ
ύτητ
α

10%

100
10%
0
100

5%

100
60

15%

30
5%
100
0

10

11

12

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

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

100

50

15%

0
50
10%
50
100
60
10%
30
0
100
35

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

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

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος υπο-δράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.3.4

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής που αφορά στην τόνωση
της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης
ενθαρρύνοντας την
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας.
Στη δράση εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό,
επέκταση, μετεγκατάσταση, κλπ επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στα
εξής πεδία:
1.
Μεταποιητικές δραστηριότητες εκτός της μεταποίησης τροφίμων
(ενδεικτικά
δραστηριότητες
επεξεργασίας
μη
μεταλλικών
ορυκτών
(μάρμαρο/πέτρα Καρύστου, Αλιβερίου Σκύρου, κεραμοποιία κ.α), επεξεργασίας
και παραγωγής μετάλλων, ξύλου και προϊόντων ξύλου, κατασκευής επίπλων,
κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης,, παραγωγής ενδυμάτων, κατασκευή
μηχανημάτων, επεξεργασία αποβλήτων κλπ
2.
Δραστηριότητες παρασκευής και εμπορίας επεξεργασμένων τροφίμων
που καλύπτουν ανάγκες εστίασης και λιανικής πώλησης
(ενδεικτικά
παρασκευή
αρτοσκευασμάτων,
προϊόντων
ζαχαροπλαστικής,
έτοιμων
γευμάτων κλπ)
3.
Δραστηριότητες εμπορίου σε τοπική κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία,
καταστήματα εμπορίας τροφίμων, καταστήματα εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης
κλπ)
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα πεδία
επιχειρηματικής δραστηριότητας 1 και 2 όπως αναφέρονται προηγουμένως. Στις
περιπτώσεις αυτές τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 για όλους τους δικαιούχους
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Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 μόνο για μικρές επιχειρήσεις (που έχουν ξεκινήσει
οικονομική δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία, δεν έχουν προχωρήσει σε διανομή
κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης)

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

140.000,00

3,48%

2,67%

Δημόσια Δαπάνη

70.000,00

2,52%

1,77%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

70.000,00

5,65%

5,65%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Η στήριξη της παρούσας δράσης χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
(σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) και άλλα φυσικά πρόσωπα σε
αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Κριτήρια Επιλογής
α/α

Κριτήρια
Προτεραιότητες υπο-δράσης

1

2

3

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

Προστασία περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Σύσταση Φορέα
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Ανάλυση
Ναι
Όχι

Βαθμ
ολογία
100
0

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

10%

5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται

Βαρ
ύτητα

15%

100
10%
0

100

60

15%

30
100

5%

σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
7

8

9

10

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
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

0
100

5%

100

50

15%

0
50
10%
50
100
60
10%
30
0
100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

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

 Άξονας 2 και 4 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 της
ΠΣΤΕ.


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

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

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος υπο-δράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.3.5

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

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

Υπηρεσίες φροντίδας/πρόνοιας ειδικών κατηγοριών του τοπικού πληθυσμού
(π.χ. βρεφονηπιακοί-παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κλπ)

Υπηρεσίες επισκευής-συντήρησης (αυτοκινήτων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών
συσκευών κλπ)

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

Υπηρεσίες
υγείας
&
προσωπικής
φροντίδας
φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, κουρεία/κομμωτήρια)


(π.χ.

οπτικοί,

Υπηρεσίες εκπαίδευσης (π.χ. κέντρα ξένων γλωσσών)


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

Λοιπές
υπηρεσίες
καταστημάτων/εκδηλώσεων κλπ)

(π.χ.

κτηνίατροι,

ταχυμεταφοράς,

διαιτολόγοι,
τροφοδοσίας

Η στήριξη για την υλοποίηση των ως άνω επενδύσεων παρέχεται για ίδρυση ή
εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων με δυνατότητα επέκτασης καθώς και για
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων με παράλληλο εκσυγχρονισμό
Προτεραιότητα θα δοθεί στη μετεγκατάσταση με παράλληλο εκσυγχρονισμό
επιχειρήσεων που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες από τη Χαλκίδα ή άλλες περιοχές της
Ελλάδας (π.χ μετεγκατάσταση γραφείου παροχής επιστημονικών υπηρεσιών από την
Αθήνα ή τη Χαλκίδα στην περιοχή παρέμβασης). Στις περιπτώσεις αυτές τα
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προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας με τη μορφή Ναι/Όχι.
Επίσης, προτεραιότητα
επιχειρηματικότητας,

θα

δοθεί

στη

στήριξη

της

γυναικείας

και

νεανικής

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 για όλους τους δικαιούχους
Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 μόνο για μικρές επιχειρήσεις (που έχουν ξεκινήσει
οικονομική δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία, δεν έχουν προχωρήσει σε διανομή
κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης)
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

40.000,00

1,00%

0,76%

Δημόσια Δαπάνη

20.000,00

0,72%

0,51%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

20.000,00

1,61%

1,61%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής

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

2

3

Κριτήρια

Ανάλυση
Ναι

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο)
ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό
του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό
του κεφάλαιο το κατέχουν σε
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Βαθμ
ολογία
100
0

Βαρ
ύτητα
10%

100
5%
50
5%
100
50

4

5

6

7

8

9

10

11

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

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Σύσταση Φορέα

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
γυναίκες
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με
το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

100
50

0

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

5%

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

15%

100

60

15%

30

100
10%
0
100

50

10%

0
50
10%
50
100
60
10%
30
0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

100
35

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία
εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.2. Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)


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



19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)
με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη
περιοχή

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

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
71

Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός
Δράσης

19.2.4

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.4.1.

Νομική βάση*

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

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Στην περιοχή παραμένει ζητούμενο η κατασκευή ή αναβάθμιση τοπικών υποδομών που
συμβάλλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού
πληθυσμού, Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της
ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής και έμμεσα τον ειδικό στόχο ΕΣ 5
«Περιορισμός της πληθυσμιακής απερήμωσης της περιοχής παρέμβασης».
Ειδικότερα, υποστηρίζεται η δημιουργία, βελτίωση και επέκταση μικρής κλίμακας
έργων τεχνικής υποδομής όλων των τύπων συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι ως άνω υποδομές
τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών ανοιχτά, με διαφάνεια και
χωρίς διακρίσεις.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να αφορούν:
1.

Βελτίωση οδοποιίας εντός οικισμών

2.
Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με ενέργειες βελτίωσης του
κελύφους, αναβάθμισης συστημάτων και δικτύων θέρμανσης – ψύξης,
εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ΖΝΧ, αναβάθμισης
συστήματος φωτισμού, εγκατάστασης επί μέρους αυτοματισμών στα συστήματα
κλιματισμού, φωτισμού και κεντρικών συστημάτων ελέγχου (BMS), κλπ.
3.
Δημιουργία υποδομών για την επέκταση ή/και βελτίωση υφιστάμενων
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων (π.χ. αντλιοστάσια,
συστήματα εξοικονόμησης ύδατος, συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευση όμβριων
υδάτων),
Οι παραπάνω κατηγορίες παρεμβάσεων αναφέρονται με σειρά προτεραιότητας.
Ειδικότερα οι παρεμβάσεις βελτίωσης οδοποιίας έχουν τη μέγιστη προτεραιότητα
(βαθμός: 100), και ακολουθούν οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
(βαθμός 50) και οι παρεμβάσεις για επέκταση ή/και βελτίωση υφιστάμενων δικτύων
ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης (βαθμός: 0)
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
100% για πράξεις που δεν αποφέρουν κέρδος (βεβαίωση μη παραγωγής
εσόδων)
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Άρθρο 56 ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014

Ποσό (€)

Ποσοστό
(%) σε
επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου

15.000,00

0,37%

0,29%

15.000,00

0,54%

0,38%

0

0%

0%

Συνολικός
Προϋπολογι
σμός
Δημόσια
Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

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

1

2

3

4

Κριτήρια

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Ανάλυση

Βαθμ
ολογία

Παρεμβάσεις τοπικής οδοποιίας

100

Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης
Παρεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης,
αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
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50

Βαρ
ύτητ
α

35%

0
50
10%
50

100

50

15%

0
35%
100
60

5

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

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Ορεινή
Mειονεκτική
Λοιπές περιοχές

30
50
20
0

5%
100
40

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

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός
Δράσης

19.2.4

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.4.2

Νομική βάση*

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

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Η δράση στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας των κατοίκων της περιοχής
ως συστατικό στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης, ενώ
συμπληρωματικά συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του ΕΣ 5 «Περιορισμός της
πληθυσμιακής απερήμωσης της περιοχής παρέμβασης»
Αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού μέσω της δημιουργίας ή/και βελτίωσης των κατάλληλων προϋποθέσεων
(π.χ. υποδομές, εξοπλισμός, κλπ) που εξυπηρετούν την παροχή βασικών υπηρεσιών και
αγαθών προς τον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης.
Ως τέτοιες βασικές υπηρεσίες νοούνται η κοινωνική φροντίδα και μέριμνα, η κάλυψη
τακτικών υγειονομικών αναγκών για χρόνια νοσήματα, οι οποίες είτε αφορούν το
σύνολο του τοπικού πληθυσμού είτε επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. νέοι, παιδιά,
ηλικιωμένοι, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες κλπ)
Οι μικρής κλίμακας παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν τα εξής:
•
δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ-λειτουργικών χώρων και
τοπικών/κοινοτικών καταστημάτων για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης,
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης υγειονομικών αναγκών (π.χ. εξυπηρέτηση
πολιτών, πρόσβαση σε ΤΠΕ, δημιουργική απασχόληση και φροντίδα
ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση δημοτικών/κοινωνικών ιατρείωνφαρμακείων-παντοπωλείων, συμβουλευτική υποστήριξη σε γυναίκες –
άνεργους, κέντρα νέων)
•

δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών αθλητισμού

Η δράση δεν καλύπτει τη δημιουργία βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών
υποδομών (βλ. σχολεία, κέντρα υγείας), παρά μόνο συμπληρωματικές ενέργειες (π.χ.
προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση/επέκταση παρεχομένων υπηρεσιών)
Οι ως άνω υποδομές τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών ανοιχτά, με
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και χρηματική επιβάρυνση.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα τα οποία έχουν ως στόχο την κάλυψη υγειονομικών
αναγκών ή/και αναγκών κοινωνικής μέριμνας έναντι έργων που έχουν ως στόχο την
κάλυψη αναγκών αναψυχής ή άλλων αναγκών.
Στις περιπτώσεις αυτές τα
προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χαρακτηρισμό προτεραιότητας με τη μορφή Ναι/Όχι
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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Συνολικός
Προϋπολογισμ
ός
Δημόσια
Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

10.000,00

0,25%

0,19%

10.000,00

0,36%

0,25%

0

0%

0%

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

Κριτήρια

1

Προτεραιότητες υποδράσης

2

Αναγκαιότητα της πράξης

4

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

5

6

7

8

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

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

Ανάλυση

Βαθμο
-λογία

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

100
0
100

Λοιπές περιοχές

0

Ναι

100

Όχι

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ
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0

Βαρύ
τητα
15%
15%

50
10%
50
100
50

15%

0
100
60

30%

30
50
20

10%

5%

100

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40%
40
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού
προγράμματος
 19.2.4.1. Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης
ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.4. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 19.2.4.5. Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών
της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην
ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια με έργα που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιηθεί στην περιοχή από
τους ΟΤΑ, σχετικά με αγροτικά ιατρεία και παιδικούς σταθμούς καθώς και με άλλα
έργα βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό.
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Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες
περιοχές

&

ανάπλαση

χωριών

σε

αγροτικές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο-δράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.4.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 20 σημείο ε) καν. (ΕΕ) 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης της ταυτότητας της
περιοχής και έμμεσα τους ειδικούς στόχους ΕΣ 1 «Ενίσχυση της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος», ΕΣ 2 «Θεματική διεύρυνση του τουριστικού
προϊόντος» και ΕΣ 5 «Περιορισμός της πληθυσμιακής απερήμωσης της
περιοχής παρέμβασης».
Οι παρεμβάσεις που ενισχύονται συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας και της
ελκυστικότητας των οικισμών στους επισκέπτες αλλά και των συνθηκών διαβίωσης
του μόνιμου πληθυσμού συνεισφέροντας έμμεσα στην αύξηση της επισκεψιμότητάς
τους.
Οι παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν αφορούν τη σήμανση/ανάδειξη
περιοχών και αξιοθέατων καθώς και τη δημιουργία/βελτίωση των συναφών
εγκαταστάσεων και των προδιαγραφών λειτουργίας τους, όπως:
•
Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. διαμόρφωση
υπαίθριων χώρων, δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, παιδικές
χαρές, δημόσιος φωτισμός και σήμανση). Στις βελτιώσεις αυτές έμφαση θα
δοθεί σε έργα βελτίωσης του μικροκλίματος π.χ. διαμόρφωση πλατειών με
τοποθέτηση «ψυχρών» υλικών, τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων
ηλιοπροστασίας, κλπ
•
Δημιουργία,
βελτίωση
και
τουριστικής πληροφόρησης (π.χ.
καθοδήγησης επισκεπτών)

εκσυγχρονισμός
τοπικών
κέντρων
γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και

•
Σήμανση (φυσική και ψηφιακή) τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και
άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος
•
Δημιουργία ή/και βελτίωση ποδηλατικών
μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου

ή

άλλων

διαδρομών,

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

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

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

650.000,00

16,17%

12,39%

650.000,00
23,38%
0
0%
Περιοχή Εφαρμογής

16,46%
0%

Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 20142020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δημόσιοι φορείς ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών καθώς και Ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων.
Κριτήρια Επιλογής
α/
α

Κριτήρια

1

Προτεραιότητες υπο-δράσης

2

Αναγκαιότητα της πράξης

3

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

Ανάλυση

Βαθμ
ολογία

Ναι

100

Όχι
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
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≤5
≤ 10
≤ 30
> 30

0

Βαρ
ύτητ
α
10%

100
10%
0
100
60
30
0

20%

4

5

6

7

8
9

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση Φορέα

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

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Ορεινή
Mειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Ναι
Όχι

50
10%
50

100

50

15%

0
100
60

20%

30

100
5%
0
50
20
0
100
0

5%
5%
100
40

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

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο-δράσης

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.4.4

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

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

Η δράση εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής
εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό το τουριστικό προϊόν της περιοχής με πολιτιστικά
δρώμενα. Παράλληλα παρέχει ευκαιρίες για την εξωτερίκευση της τοπικής
πολιτιστικής παράδοσης αλλά και για τη διεύρυνση της κινητικότητας πολιτιστικών
συλλόγων και δομών ενώ συνεισφέρει και στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
σε δραστηριότητες που εκφράζουν, εκτός των άλλων, την θέληση για σύσφιξη των
κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να ενισχυθεί η διεξαγωγή διαφόρων πολιτιστικών
εκδηλώσεων που θα οργανωθούν στην περιοχή παρέμβασης φορείς που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή σε θέματα πολιτισμού και παραδόσεων
Ενδεικτικά τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορεί να αφορούν σε έθιμα και παραδόσεις της
περιοχής, σε αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων, σε αναβίωση πτυχών της αγροτικής
παράδοσης (π.χ. θερισμός, συγκομιδή), την προβολή των τοπικών προϊόντων ή νέων
καλλιτεχνικών ρευμάτων κλπ.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά εκδήλωση που μπορεί να χρηματοδοτηθεί ανέρχεται σε
50.000 €
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
1.

Άρθρο 53 ΚΑΝ (ΕΚ) 651/2014.

2.

100% για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

10.000,00

0,25%

0,19%

10.000,00
0

0,36%
0%

0,25%
0%

Περιοχή Εφαρμογής

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

1

Κριτήρια

Επαναλψιμότητα
εκδήλωσης στο πλαίσιο
του παρόντος σχεδίου
χρηματοδότησης

Ανάλυση

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη

3

4

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Φύση/Αντικείμενο
εκδήλωσης που συνδέεται
με ιστορία και τοπικά
δρώμενα
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(40% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

Βαρύ
-τητα

100
25%

Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη
Διοργάνωση για 1 έτος

2

Βαθμολογία

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Πολιτιστικό γεγονός
Ιστορικό γεγονός
Αθλητικό γεγονός

50
0
100
60
25%
30
0
100

50

25%

0
40
40

25%

20
100
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

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


Θεματική προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 : «6c - Διατήρηση,
προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».
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Τίτλος Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές
περιοχές

Κωδικός Δράσης

19.2.4

Τίτλος υπο-δράσης

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

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.4.5

ΕΔΕΤ

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

Νομική βάση*

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

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

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

Παρεμβάσεις βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των
περιοχών (π.χ. σήμανση περιοχών, μονοπάτια, καταφύγια, έργα υποδομής για
τη βελτίωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, κέντρα περίθαλψης άγριων
ζώων, δημιουργία κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης σε προστατευόμενες
περιοχές σε συμφωνία με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και το πλαίσιο
διαχείρισης τους) και συναφής εξοπλισμός (π.χ. ασφάλεια επισκεπτών,
πυρόσβεση)
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Παρεμβάσεις βελτίωσης-αναβάθμισης των φυσικών πόρων της περιοχής
περιλαμβανομένης της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών που
εξυπηρετούν την υλοποίηση των παρμεβάσεων αυτών (π.χ. καταγραφή ειδών
βιοποικιλότητας, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης τοπικών αγροτικών
οικοσυστημάτων υψηλής αξίας σε συμφωνία με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής
τους κλπ)

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

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

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

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

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
3.

Άρθρο 53 ΚΑΝ (ΕΚ) 651/2014.

4.

100% για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

400.000,00

9,95%

7,63%

400.000,00
0

14,39%
0%

10,13%
0%

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

1

2

3

4

5

6

Κριτήρια

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Αναγκαιότητα της
πράξης

Σύσταση Φορέα

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

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(40%
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)
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Βαθμολογία

Βαρύ
τητα

100
60
30%
30
0
50
15%
50

100

50

25%

0
100
60

20%

30
100
5%
0
100
5%
0
100
40

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

 19.2.4.1. Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης
ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
 19.2.4.2. Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ.
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
 19.2.4.3. Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.4. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Επιπλέον υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του
τουρισμού (υπο-δράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3.)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη
περιοχή


Θεματική προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 : «6c - Διατήρηση,
προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».

Τίτλος
Δράσης

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

Κωδικός
Δράσης

19.2.5

Τίτλος υποδράσης

Βελτίωση πρόσβασης
εκμεταλλεύσεις

Κωδικός Υποδράσης

19.2.5.1

σε

γεωργική

γη

και

κτηνοτροφικές

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ
Άρθρο 17, §1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013,
Νομική βάση* Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος
Ι, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Η δράση εξυπηρετεί έμμεσα τον ΕΣ 4 «Στήριξη κλάδων και προϊόντων με
αυξημένη βαρύτητα στη δομή και λειτουργία της οικονομίας τμημάτων της
περιοχής παρέμβασης» και αφορά στην υλοποίηση έργων υποδομής για την επέκταση
και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με
στόχο τη βελτίωση της μεταφορά των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων σε μονάδες
μεταποίησης της περιοχής. Βασική προϋπόθεση ένταξης μίας πράξης είναι η απόδειξη
εξυπηρέτησης τουλάχιστον μίας μεταποιητικής μονάδας
Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει


Μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας



Χωματουργικές

εργασίες
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(όπως

διανοίξεις,

επιχώσεις

τάφρων,

διευθετήσεις χειμάρρων)


Τεχνικά έργα (όπως γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)


Στρώση του οδοστρώματος για την εξασφάλιση
περιλαμβανομένης και της ασφαλτοτσιμεντόστρωσης

της

βατότητας

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 17§1γ Καν (ΕΕ) 1305/2013 (100%- Δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση

Συνολικός
Προϋπολογισ
μός
Δημόσια
Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

25.000,00

0,62%

0,48%

25.000,00

0,90%

0,63%

0

0%

0%

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

1

Κριτήρια

Αριθμός μονάδων μεταποίησης που
εξυπηρετούνται από την υλοποίηση
της πράξης

2

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)

3

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

4

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης
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Ανάλυση

Βαθμ
ολογί
α

Εξυπηρετούνται περισσότερες από
3 μονάδες

100

Εξυπηρετούνται περισσότερες από
2 και έως 3 μονάδες
Εξυπηρετούνται τουλάχιστον 2
μονάδες
Ναι
Όχι
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα

60

Βαρύτητα

10%

30
100
0

5%

50
15%
50

100
30%
50

5

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

(40%

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.

0

100

60

40%

30
100
40

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

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Κωδικός Δράσης

19.2.7

Τίτλος υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.7.3

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 35 σημείο 2 δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013,

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



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



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



Επιπλέον παρέχεται στήριξη για

Την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως διαμόρφωση
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
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ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για
την εγκατάσταση και λειτουργία του φορέα της συνεργασίας, δημιουργία
και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για ηλεκτρονική προώθηση –
προβολή υπηρεσιών κλπ)

Την προώθηση με διάφορα μέσα της ύπαρξης και λειτουργίας του
δικτύου
Το δίκτυο μπορεί να εκτείνεται στο σύνολο ή σε τμήμα της περιοχής παρέμβασης.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013)

Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

53.846,15

1,34%

1,03%

Δημόσια
Δαπάνη

35.000,00

1,26%

0,89%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

18.846,15

1,52%

1,52%

Συνολικός
Προϋπολογισ
μός

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΠΑΑ 20142020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων και δίκτυα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα
Κριτήρια Επιλογής
α/
α
1

2

3
5

Κριτήρια
Αξιολόγηση συνεργατικού
σχηματισμού
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας
και νέων τεχνολογιών
Σύσταση Φορέα

Ανάλυση

Βαθμ
ολογία

Βαρύτητα

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

15%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

10%

Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία
Εχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
92

100

15%

100

15%

6

7

8

9

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

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

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

0
100

50

15%

0
50
10%
50
100
60
10%
30
0
100
0

10%
100
35

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


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

Τίτλος Δράσης

Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

«ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»
19.3.1
ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση*

Άρθρο 44 – Καν ΕΕ 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών
ΟΤΔ της χώρας με θέμα τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Το έργο είναι συνεχιζόμενο και
θα υλοποιηθεί για τρίτη προγραμματική περίοδο με τη συμμετοχή των ΟΤΔ που έχουν την
έδρα τους στη νησιωτική Ελλάδα, με ενσωμάτωση εμπειρίας προηγούμενων ΟΤΔ και
διεύρυνση νέων εταίρων.
Το σχέδιο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του υπόβαθρου για την εγκαθίδρυση της
έννοιας πολιτιστικής - δημιουργικής βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με το νησιωτικό
χαρακτήρα το περιβάλλον και τον πολιτισμό των νησιών.
Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:
 Ανάδειξη και διάδοση ποικίλων μορφών πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας στη
νησιωτική Ελλάδα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
 Διασύνδεση και ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις του
πολιτισμού και των τεχνών
 Ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα μνημεία (αρχιτεκτονικά,
ιστορικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά)
 Ενσωμάτωση του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και υιοθέτηση νέων
μεθόδων εμψύχωσης και ενδυνάμωσης νέων που ασχολούνται με τον πολιτισμό
 Προβολή και προώθηση της νησιωτικής πολιτιστικής ταυτότητας με απώτερο
σκοπό την ανάδειξη των νησιών ως «τόπους πολιτισμών και τεχνών»
Συντονιστής σχεδίου: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Οι ενέργειες του σχεδίου θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο υποβολής της αναλυτικής
πρότασης στην ΕΥΕ.
Οι εταίροι του σχεδίου
1.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ N. ΕΥΒΟΙΑΣ
3.
ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
4.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
5.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
6.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
7.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
8.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
9.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ
10.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
11.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
12.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
13.
ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
14.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΑΣΕ ΑΕ ΟΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών
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Χρηματοδοτικά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟΣ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013)

Συνολικός
Προϋπολογισ
μός
Δημόσια
Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

30.000,00

100%

0,57%

30.000,00

100%

0,76%

0,00

0

0

Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. & Περιοχές παρέμβασης των Τ.Π. των
εταίρων του σχεδίου.
Εν δυνάμει δικαιούχοι
ΟΤΔ Κοινοπραξία Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ - Αναπτυξιακή
Εύβοιας ΑΕ και λοιποί εταίροι του σχεδίου.
Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο σύνταξης του
παρόντος σχεδίου είναι οι 13 ΟΤΔ που αναφέρονται παραπάνω. Το εταιρικό σχήμα θα
οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των Τοπικών Προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Αρχές κριτηρίων επιλογής
Δεν εφαρμόζονται στην παρούσα φάση
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού
προγράμματος
 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
 19.2.2.6
Ενίσχυση
επενδύσεων
οικοτεχνίας
και
πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του
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εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης
ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ.
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές
μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με
υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών
πτυχών,
καθώς
και
δράσεις
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια, κ.λπ.)
 19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
 Με όλες τις συνεργασίες του υπομέτρου 19.3
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην
ευρύτερη περιοχή
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών

Δημιουργία

βιώσιμων

&

 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία: Α.Π. 3: Ανάπτυξη
μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
 ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020: Α.Π. 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 RIS3 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων
εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης
στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
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4.1.3
Δράσεις υπο-μέτρου 19.4 «Στήριξη της ΟΤΔ για
τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»
Τίτλος Δράσης

Στήριξη της ΟΤΔ για τις λειτουργικές δαπάνες και την
εμψύχωση

Κωδικός
Δράσης

Υπομέτρο 19.4

ΕΔΕΤ

ΕΓΤΑΑ
Άρθρο 42, 45&46 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Άρθρο 32, του
Νομική βάση*
καν.(ΕΕ) αριθ.1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Το τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ είναι πολύ-ταμειακό και γίνεται χρήση του
επικεφαλής ταμείου του ΕΓΤΑΑ.
Το υπομέτρο περιλαμβάνει ενέργειες της ΟΤΔ για τις λειτουργικές δαπάνες και την
εμψύχωση :
1.
Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων
2.
Λειτουργικές δαπάνες.
3.
Πάγια και λοιπός εξοπλισμός.
4.
Ενέργειες εμψύχωσης
5.
Υποστηρικτικές ενέργειες
Αμοιβές προσωπικού-εξωτερικών συμβούλων : 898.000,00 €
Περιλαμβάνει τις αμοιβές (περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών και λοιπών
εισφορών) του αναγκαίου στελεχιακού δυναμικού με βάση τα όσα αναφέρονται στη
σχετική ΥΑ
Λειτουργικές δαπάνες : 135.000,00 €
Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν ενδεικτικά τα έξοδα της επιχείρησης, για την
περίοδο 2014-2020, όπως:
• Δαπάνες οργάνωσης-λειτουργίας της επιχείρησης (φάκελοι, κλασέρ, toner,
αναλώσιμα, κτλ).
• Έξοδα μεταφοράς, διαμονής, έξοδα συντήρησης.
• Δαπάνες επικοινωνίας, λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας, έξοδα
αλληλογραφίας & ταχυμεταφορών κλπ.
• Τραπεζικά έξοδα
Πάγια και λοιπός εξοπλισμός: 35.000,00 €
Οι δαπάνες αφορούν ενδεικτικά σε
Προμήθεια –αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λειτουργικών συστημάτων
Διαμόρφωση- αναβάθμιση χώρων
Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού εγκαταστάσεων και παραγωγής
Ενέργειες εμψύχωσης ( 5,00 %): 57.000,00€
Οι ενέργειες εμψύχωσης περιλαμβάνουν το σύνολο των ενεργειών και του υλικού για
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού (εκδόσεις,
δημοσιεύσεις, ενημερωτικές συναντήσεις, κ.λπ.). Θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα για
το τοπικό πρόγραμμα και δημιουργία links για πρόσβαση σε ιστοσελίδες
συνεργαζόμενων φορέων και η χρήση των social media (facebook, twitter, youtube,
κτλ) για την προβολή του Τοπικού Προγράμματος και την ενημέρωση του τοπικού
πληθυσμού.
Υποστηρικτικές ενέργειες (Μελέτες, Επιμόρφωση, αυτοαξιολόγηση κλπ:
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15.000,00 €
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πραγματοποιηθεί η αυτό-αξιολόγηση του
τοπικού προγράμματος και διάφορες ενέργειες επιμόρφωσης του στελεχιακού
δυναμικού σε θέματα όπως: 1) Γενικό Κανονιστικό Πλαίσιο περιόδου 2014-2020
(Κρατικές Ενισχύσεις κλπ), 2) Θεσμικό και Προγραμματικό Πλαίσιο 2014-2020, 3)
Μεθοδολογία Αξιολόγησης, 4) Θέματα οργάνωσης και διοίκησης έργων και
προσωπικού, 5)Τεχνολογικές Εφαρμογές στην οργάνωση και διαχείριση δημόσιων
και ιδιωτικών έργων, 6)Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων/Δημόσιες συμβάσεις.
Το συνολικό κόστος ΕΓΤΤΑ για το υπομέτρο 19.4 ανέρχεται στο ποσό 1.140.000,00
€
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Το Υπομέτρο υποστηρίζει το σύνολο του τοπικού προγράμματος.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%)
σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

1.140.000,00

100%

21,74%

1.140.000,00

100%

28,86%

0

0

0

Συνολικός
Προϋπολογισμό
ς
Δημόσια
Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

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

Επενδύσεις
από
δραστηριοτήτων

αλιείς

για

Κωδικός Δράσης

4.2.1

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014

ανάπτυξη

συμπληρωματικών

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

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

800.000,00 €

18,52%

15,38%

400.000,00 €

12,82%

10,00%
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Ιδιωτική
Συμμετοχή

400.000,00 €

33,33%

33,33%

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

Δείκτες Εκροών***

Δείκτες Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες

400.000,00 €

Ε.2 - Συνολική επένδυση

800.000,00 €

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

5

A24 - Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα
έργα

4

Τίτλος Δράσης

Επενδύσεις από αλιείς για
αλιευτικών δραστηριοτήτων

διαφοροποίηση

Κωδικός Δράσης

4.2.2

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

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

εκτός

των

εμπορικών

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

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

1.169.230,77 €

27,06%

22,49%

Δημόσια Δαπάνη

800.000,00 €

25,63%

20,00%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

369.230,77 €

30,77%

30,77%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

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

Ύπαρξη επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού
Προτεραιότητα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον

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

Δείκτες
Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Τίτλος Δράσης

Ε.2 - Συνολική επένδυση

800.000,00 €
1.169.230,77 €

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

6

A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε
υποστηριζόμενα έργα

6

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

4.2.3

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

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

Η δράση αυτή αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη στοχεύοντας
στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)
της περιοχής. Η δράση περιλαμβάνει ιδιωτικές επενδύσεις για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε τομείς όπως ενδεικτικά:Επενδύσεις που οδηγούν στη δημιουργία
νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων
διαχείρισης και οργάνωσης
Επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας
των αποβλήτων
Επενδύσεις που έχουν σχέση με τη μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές
δραστηριότητες μεταποίησης
Επενδύσεις που έχουν σχέση με τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως μεθόδους συμβατές με
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης, μορφές
εκτατικής υδατοκαλλιέργειας κλπ.
Επενδύσεις διαφοροποίησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών
Εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών
εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
Επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Επενδύσεις προώθησης μεθόδων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
Επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο
εμπορίας και δεν μπορούν να προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
Καθεστώς ενίσχυσης : Γενικός Deminimis ΚΑΝ (ΕΚ) 1407/2013
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων
SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής)
Με την παρούσα δράση εξυπηρετείται η κύρια θεματική κατεύθυνση του προγράμματος που είναι η
υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας καθώς και η δευτερεύουσα θεματική κατεύθυνση η
σχετική με την καινοτομία δεδομένου ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε καινοτόμες επενδύσεις. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, η περιοχή παρέμβασης και ειδικότερα η θαλάσσια
περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού είναι μία από τις περιοχές της χώρας που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό
μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Επίσης σχετικά με την μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων,
παρατηρείται έλλειψη μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας των προϊόντων της αλιευτικής
παραγωγής. Η παρούσα δράση είναι σημαντική για τέτοιες επενδύσεις αύξησης της προστιθέμενης
αξίας των προϊόντων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

1.230.769,23 €

28,48%

23,67%

Δημόσια Δαπάνη

800.000,00 €

25,63%

20,00%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

430.769,23 €

35,90%

35,90%

Συνολικός
Προϋπολογισμός

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

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

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

Δείκτες
Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Ε.2 - Συνολική επένδυση

800.000,00 €
1.230.769,23 €

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

2

A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε
υποστηριζόμενα έργα

1

Τίτλος Δράσης

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

Κωδικός Δράσης

4.2.4

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

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

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

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

400.800,00 €

9,28%

7,71%

400.800,00 €

12,84%

10,02%

0,00 €

0,00%

0,00%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

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

Ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου
Σε περιπτώσεις κατασκευής υποδομών, ωριμότητα των έργων

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

Δείκτες
Εκροών***

Δείκτες
Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες

400.800,00 €

Ε.2 - Συνολική επένδυση

400.800,00 €

Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες
παρέχεται στήριξη
A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε
υποστηριζόμενα έργα

2
5 (κατά την υλοποίηση της
Δράσης)

Τίτλος Δράσης

Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

Κωδικός Δράσης

4.2.5

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

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

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

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

520.000,00 €

12,03%

10,00%

520.000,00 €

16,66%

13,00%

0,00 €

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/ LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα
θα δοθεί προτεραιότητα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να αναδεικνύουν
Αρχές κριτηρίων
τη θαλάσσια, τη ναυτική και αλιευτική ταυτότητα της περιοχής
επιλογής**
Ωριμότητα των έργων
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Υπάρχει συνέργεια με τη δράση «Επενδύσεις από αλιείς για ανάπτυξη συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων» όπου δίνεται έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό καθώς και με την δράση «Υποδομές
και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές» όπου επίσης δίνεται
προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που επίσης αναδεικνύουν την θαλάσσια ταυτότητα της περιοχής.
Υπάρχει συνέργεια με τη δράση 19.2.14 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές
αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, όπου δίνεται έμφαση
σε υποδομές εναλλακτικού τουρισμού και με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται συνολικά το τουριστικό
προϊόν της περιοχής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
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Υπάρχει συνέργεια με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας που εστιάζει στην ανάπτυξη τουρισμού εμπειρίας στην περιοχή.

Δείκτες Εκροών***

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες

520.000,00 €

Ε.2 - Συνολική επένδυση

520.000,00 €

Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις
οποίες παρέχεται στήριξη
Δείκτες
Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

Ε.15 - Πληθυσμός που επωφελείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές
Α24 - Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα

5
30.000,00 €
10 (κατά την υλοποίηση της
Δράσης)

Τίτλος Δράσης

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

Κωδικός Δράσης

4.2.6

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

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

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

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

200.000,00 €

4,63%

3,85%

200.000,00 €

6,41%

5,00%

0,00 €

0,00%

0,00%
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Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα
Προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη αλιευτική
Αρχές κριτηρίων
κληρονομιά, την ναυτική παράδοση της περιοχής
επιλογής**
Ωριμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Υπάρχει συνέργεια με τη δράση «Επενδύσεις από αλιείς για ανάπτυξη συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων» όπου δίνεται έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό καθώς και με την δράση «Υποδομές
για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας» «Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές» όπου δίνεται προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που επίσης
αναδεικνύουν την θαλάσσια ταυτότητα της περιοχής. Επίσης με τη δράση 19.2.13 Στήριξη για τη
δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών, όπου
ενισχύονται παρεμβάσεις ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής γενικότερα.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης δράσης υπάρχει με την επενδυτική
προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με την οποία η ΠΣΤΕ διαθέτει πλούσια και πολυποίκιλη
φυσική και πολιτιστική κληρονομία γι αυτό η προστασία και ανάδειξη της είναι καθοριστική για τη
διατήρηση της ταυτότητας της περιοχής, για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, για την
ελκυστικότητά της ως τόπου κατοίκησης και τουρισμού.

Δείκτες Εκροών***

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες

200.000,00 €

Ε.2 - Συνολική επένδυση

200.000,00 €

Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες
παρέχεται στήριξη
Δείκτες
Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

2

Ε.15 - Πληθυσμός που επωφελείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές
A24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται
σε υποστηριζόμενα έργα

20.000,00 €
10 (κατά την υλοποίηση της
Δράσης)

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

Τίτλος Δράσης

Διατοπική συνεργασία μεταξύ αλιευτικών
Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές & Αλιεία

περιοχών:

Θαλάσσιο

Κωδικός Δράσης

4.3.1

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

Νομική βάση*

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

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» αφορά σε μια διατοπική συνεργασία
μεταξύ των παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων
που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές.
Οι παράκτιες ζώνες είναι σχετικά εύθραυστα οικοσυστήματα. Η άτακτη αστικοποίηση και ανάπτυξη, σε
συνδυασμό με τις πιέσεις που προέρχονται από εντατικές τουριστικές, αλιευτικές και γεωργικές
δραστηριότητες, μπορεί να οδηγήσουν σε ραγδαία υποβάθμιση των παράκτιων βιοτόπων και πόρων.
Αντίστοιχα και οι κίνδυνοι από τροπικά τοξικά ψάρια ή άλλους παράγοντες που βλάπτουν το θαλάσσιο
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, χρήζουν παρακολούθησης, πρόληψης και ανάληψης δράσεων για την
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επίλυσή τους.
Ενδεικτικές δράσεις:
1. Προπαρασκευαστική φάση
2. Συντονισμός και υλοποίηση σχεδίου θεματικής και γεωγραφικής συνεργασίας
3. Καταγραφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η επίδρασή τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα

Τομείς διερεύνησης: τουρισμός, μεταφορές, ρύπανση από χερσαίες πηγές (π.χ.
γεωργία), υδατοκαλλιέργεια, ΑΠΕ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ή άλλη καινοτόμος μέθοδος απεικόνισης και
παρακολούθησης των απειλών από την ανθρώπινη δραστηριότητα για το περιβάλλον και τη
θαλάσσια αλιεία
4. Πιλοτικές δράσεις και μέτρα αντιμετώπισης των απειλών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Δράσεις εκπαίδευσης αλιέων για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απειλών

Πρόγραμμα καταγραφής και συγκομιδής άδειων πλαστικών δοχείων από φυτοφάρμακα
κ.ά αγροχημικά στις παράκτιες ζώνες και ιδιαίτερα σε περιοχές που εκβάλλουν μεγάλα
υδατορέματα ή υφίστανται ιδιαίτερης σημασίας υγροβιότοποι
5. Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πληθυσμού

Οργάνωση κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων σε κατοίκους παράκτιων περιοχών
ή επαγγελματίες που σχετίζονται με την θάλασσα (π.χ νέους και παλαιούς αλιείς, κατόχους
σκαφών, τουριστικά καταστήματα κ.ά) για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και
διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων.
6. Δράσεις πολιτικής προστασίας

Οργάνωση εθελοντικών ομάδων

Ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας

Δημιουργία και δικτύωση εθελοντικής ομάδας κρούσης σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης
7. Έρευνα και καταγραφή των απειλών από την είσοδο τροπικών ψαριών στη Μεσόγειο
(λαγοκέφαλος, λεοντόψαρο, γερμανός κλπ) στην αλιεία και στο περιβάλλον

Αξιοποίηση συμπερασμάτων διεθνών συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων και
σχετικών μελετών
8. Παρατηρητήριο για την αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών (δίκτυο ερευνητικών φορέων
και δράσεις)

Ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης μεταξύ επαγγελματιών, επιστημονικών φορέων
και διοίκησης στο εσωτερικό (περιφ. Νοτίου και Β. Αιγαίου) και το εξωτερικό (Κύπρος,
Ισραήλ, Τουρκία, Αίγυπτος, Λίβανος ) με ανάλογα προβλήματα

Οργάνωση δικτύου αλιευτικών συλλόγων με στόχο την συνεργασία μεταξύ τους
αλλά και με τα ερευνητικά ιδρύματα και το παρατηρητήριο στα ζητήματα παρακολούθησης,
καταγραφής και αντιμετώπισης των θαλάσσιων κινδύνων
9. Δημοσιότητα – Προβολή – διάχυση αποτελεσμάτων
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κλπ)
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων που θα συμμετέχουν στο σχέδιο περιλαμβάνουν τα εξής:
Α) περιοχή εφαρμογής νησιά ή νησιωτικό σύμπλεγμα ή παράκτιες περιοχές
Β) περιβαλλοντικές απειλές και προβλήματα που σχετίζονται με την αλιεία
Γ) δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών πυρήνων μεταξύ των ΟΤΔ
Δ) εμπειρία στις συνεργασίες και γνώση του αντικειμένου
Οι εταίροι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας είναι(στην πλειοψηφία τους) να εταίρου που
έχουν συνεργαστεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε άλλο σχέδιο συνεργασίας, έχουν
αναπτύξει αντίστοιχες δράσεις στο παρελθόν και έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό στο
πλαίσιο της στρατηγικής του ΤΑΠΤΚ που τους αφορά..
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από είκοσι (20) ΟΤΔ στην Ελλάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός του
σχεδίου ανέρχεται σε 1.3400.000,00€.
Η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ως συντονιστής εταίρος, έχει ορίσει ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία
στη δικτύωση, τις συνεργασίες και το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων, ως υπεύθυνο της Υποδράσης. Αντίστοιχα, και κάθε ΟΤΔ – εταίρος του σχεδίου, έχει ορίσει εκπρόσωπό της που θα συμμετέχει
ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων και θα φέρει και την ευθύνη για την αποτελεσματικότητά τους σε
επίπεδο ΟΤΔ.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)
Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των
κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες
περιοχές. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ομάδων που θα μπορούν να
ανταποκριθούν σε έκτακτες περιπτώσεις και η δικτύωση – συνεργασία των σχετικών φορέων και
ιδρυμάτων με ομάδες κοινωνικού διαλόγου σχετικές με το θέμα των απειλών στην αλιεία και το
περιβάλλον.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας έχουν ως εξής:
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 Έχει αποσταλεί στο συντονιστή εταίρο έγγραφη σύμφωνη γνώμη από κάθε ΟΤΔ εταίρο, με
αναφορά στο ύψος του ποσού συμμετοχής, αρμόδιο άτομο για το σχέδιο συνεργασίας και αναφορά
στη διασύνδεση με τους στόχους και την τοπική στρατηγική ανά εταίρο.
 Έχει σχεδιαστεί συνάντηση αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο, με στόχο
την οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες εντάξεις και τον εμπλουτισμό και
οριστικοποίηση των κυρίως δράσεων του σχεδίου.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που
συμμετέχουν σε αυτό. Για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:
 1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων): οριστικοποίηση εταιρικού
σχήματος με πρόσκληση για συμμετοχή νέων εταίρων για τη δημιουργία περιφερειακών πυρήνων,
οριστικοποίηση δράσεων με εμπλοκή κοινωνικών και τοπικών φορέων.
 Συναντήσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την οργάνωση των δράσεων, με ευθύνη
του συντονιστή
Δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο στόχο την εμπλοκή του τοπικού
πληθυσμού και φορέων της περιοχής.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων
SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής)
Με βάση την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τα στοιχεία της SWOT ANALYSIS, στην
περιοχή παρέμβασης υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις αλιευτικών υποδομών και περιβαλλοντικές βλάβες
που έχουν προκληθεί από ανθρώπινη δραστηριότητα στις παράκτιες περιοχές, αλλά και λόγω της
κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη πλευρά έχει αυξηθεί η ζήτηση προϊόντων αλιείας, ο αλιευτικός
τουρισμός παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και έχουν ενισχυθεί οι παρεμβάσεις που αφορούν τις
αλιευτικές περιοχές για μια βιώσιμη αλιεία και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέσω της
υλοποίησης της δράσης εξυπηρετείται η δευτερεύουσα θεματική κατεύθυνση της εισαγωγής
πρακτικών αειφορίας και υποστηρίζεται η κύρια θεματική κατεύθυνση της ανάδειξης της ταυτότητας
της περιοχής δεδομένου ότι η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής αποτελεί προϋπόθεση για την
ανάδειξή της.
Χρηματοδοτικά στοιχεία

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική
Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

80.000,00 €

100,00%

1,53%

80.000,00 €

100,00%

2,00%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι: οι ΟΤΔ που θα συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές κριτηρίων του ΠΑΑ 2014-2020 το σχέδιο
συνεργασίας και οι δράσεις του θα πρέπει:
 Να είναι συνδεδεμένο με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της κάθε
ΟΤΔ και να αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα του με τις επιμέρους
δράσεις του τοπικού προγράμματος του κάθε εταίρου.
Αρχές κριτηρίων
 Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων των
επιλογής**
δράσεων.
 Να ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στις δράσεις
του.
 Να είναι σύμφωνο με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και
 Να προωθεί την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η Δράση είναι συμπληρωματική, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από όλες τις Δράσεις που σχετίζονται
με την αλιεία, το περιβάλλον, την Ποιότητα Ζωής, την Ενεργοποίηση βασικών υποδομών που
εξυπηρετούν την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές, αλλά κυρίως με δράσεις ανάδειξης των απειλών
που δημιουργούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή στο θαλάσσιο
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περιβάλλον. Ειδικότερα, η δράση εμφανίζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις: 19.2.15,
4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Το Σχέδιο λειτουργεί συνεργατικά και συμπληρωματικά με δράσεις – στρατηγικές προάσπισης και
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον ενισχύει και μεγεθύνει Τομεακές Προσπάθειες του
ΕΠΑΛ και στόχος είναι να αποτελέσει, σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, σημαντικό
εργαλείο ανάδειξης των απειλών που έχει να αντιμετωπίσει η θάλασσα και το παράκτιο περιβάλλον τα
επόμενα χρόνια.
Ε.1: Συνολικές δημόσιες δαπάνες
Δείκτες Εκροών***

Δείκτες
Αποτελεσμάτων /
Στόχου***

80.000,00 €

Ε.21: Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία
παρέχεται στήριξη

1

Ε.22: Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης
έργου

20 ΟΤΔ

Ειδικός Δείκτης: Πλήθος περιοχών που
αναπτύσσουν σταθερή σχέση συνεργασίας

20

4.3 Τεκμηρίωση Συμπληρωματικότητας Μεταξύ
των Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος (ΕΓΤΑΑ
ή / και ΕΤΘΑ)
Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων (ΕΓΤΑΑ ή και ΕΤΘΑ) του τοπικού
προγράμματος τεκμηριώνεται από τα παρακάτω:
Οι δράσεις 19.2.2.1 «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής « και η αντίστοιχη
οριζόντια της 19.2.3.1 είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις 19.2.2.2
«Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής» και την αντίστοιχη οριζόντια της (19.2.3.2.)
και όλες μαζί με τη δράση 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής» δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της προστιθέμενης
αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. Επιπλέον μαζί με τις υπόλοιπες δράσεις
ιδιωτικών επενδύσεων (19.2.2.3, 19.2.2.4., και 19.2.2.5) στην περιοχή
εφαρμογής του αλλά και μαζί με τις δράσεις των Ομάδων Γ και Δ του Μέτρου
4.2, στην περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ συμβάλουν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στην περιοχή
Ως προς τη δράση βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις (19.2.5.1), υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.1 και
19.2.2.2. και τις αντίστοιχες οριζόντιες τους (19.2.3.1 και 19.2.3.2)
δεδομένου ότι η παρούσα δράση συμβάλει στην εξυπηρέτηση της μεταφοράς της
πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Οι δράσεις 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1 η μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» και η
αντίχοιχη οριζόντια της (19.2.3.4.) είναι συμπληρωματικές με τη δράση
19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
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κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»
συμβάλλοντας στον περιορισμό της πληθυσμιακής απερήμωσης της περιοχής,
και συνεργούν με τις υπόλοιπες δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα η
δράση 19.2.2.5 συνεργεί με τις δράσεις που αφορούν στον τουριστικό τομέα
καθώς μέσω αυτής ενισχύονται παντοπωλεία, εμπορικά καταστήματα λαϊκής
τέχνης, γραφεία τουρισμού, υπηρεσίες catering, δραστηριότητες ψυχαγωγίας,
αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ αλλά και με τις δράσεις δράσεις τις σχετικές με
τις βασικές υπηρεσίες – ανάπλαση χωριών
Οι δράσεις 19.2.2.3» Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» και η αντίστοιχη
οριζόντια της (19.2.3.3) , οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση και διεύρυνση του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος είναι συμπληρωματικές με τη δράση
19.2.2.6 και ιδιαίτερα με το σκέλος αυτής που αφορά στα πολυλειτουργικά
αγροκτήματα αλλά και με τη δράση 19.2.7.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό» . Επιπλέον,
λειτουργούν συμπληρωματικά και με τις δράσεις 19.2.4.3 «Στήριξη για
επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας» όπου
προβλέπονται υποδομές εναλλακτικού τουρισμού, 19.2.4.4. «Ενίσχυση
πολιτιστικών εκδηλώσεων» και 19.2.4.5. «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και
επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση
και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των
σχετικών
κοινωνικο-οικονομικών
πτυχών,
καθώς
και
δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» για την ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς που συμπληρώνει το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
Παράλληλα συνεργούν με τη δράση 19.3 «Νήσων Περίπλους» που αφορά τη
διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με θέμα τον
πολιτισμό και την ανάπτυξη. . Τέλος, υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις
δράσεις των Ομάδων Α, Γ και Δ του Μέτρου 4.2. στην περιοχή εφαρμογής του
ΕΠΑΛΘ και με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται συνολικά το τουριστικό προϊόν της
περιοχής..
Η
δράση
19.2.4.1
«Στήριξη
για
υποδομές
μικρής
κλίμακας
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα
δημόσια κτίρια» παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.4.2
«Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών», 19.2.4.3 και
19.2.4.5, καθώς και με τις δράσεις της Ομάδας Α του Μέτρου 4.2. στην περιοχή
εφαρμογής του ΕΠΑΛ όπου προβλέπονται δράσεις βελτίωσης της εικόνας των
οικισμών.
Ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ
όλων των δράσεων που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις και της δράσης 19.2.4.1
όπου δίνεται έμφαση σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της περιοχής και στη μείωση γενικότερα
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιοχή.
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Τέλος, η δράση 19.2.4.5 είναι συμπληρωματική με τη δράση 19.2.6.1
«Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα» και λειτουργεί
συνεργιστικά με τη δράση 19.2.4.3 που σχετίζεται με την ανάπτυξη ήπιων
παρεμβάσεων στη φύση. Επίσης συνέργεια υπάρχει και με τις δράσεις της
Ομάδας Α του Μέτρου 4.2. και τις δράσεις του Μέτρου 4.3. στην περιοχή
εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ

4.4 Τεκμηρίωση Συμπληρωματικότητας με Λοιπές
Αναπτυξιακές Δράσεις στην Ευρύτερη Περιοχή
Η συμπληρωματικότητα των δράσεων του τοπικού προγράμματος με λοιπές
αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή, τεκμηριώνεται από τα παρακάτω:
Οι δράσεις 19.2.2.1 «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», 19.2.2.2 «Ενίσχυση
επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής», 19.2.3.1 «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας
και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» 19.2.3.2
«Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής» και 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων
οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» είναι σύμφωνες με την Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (RIS3) και
συγκεκριμένα τους άξονες 2 και 4 , σύμφωνα με την οποία, αναδυόμενες
μεταποιητικές δραστηριότητες για την περιοχή της Εύβοιας που σχετίζονται με
την πρωτογενή παραγωγή είναι οι: ποτοποιία και ιδιαίτερα η οινοποιία,
παραγωγή και τυποποίηση λαδιού, τυροκομία και παρασκευή γαλακτοκομικών
προϊόντων, παρασκευή προϊόντων από μέλι (π.χ. μέλι Καρύστου ερεικόμελο),
παραγωγή προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, συσκευασία,
τυποποίηση, μεταποίηση οπωροκηπευτικών παραγωγή προϊόντων από αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά, σφαγή, επεξεργασία και μεταποίηση κρέατος.
Η δράση βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις (19.2.5.1), είναι συμπληρωματική με σημαντικό αριθμό
δράσεων που προβλέπονται από τα ΕΠ των Δήμων της περιοχής με στόχο τη
βελτίωση του υφιστάμενου αγροτικού – οδικού δικτύου.
Οι δράσεις 19.2.2.3. «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», 19.2.3.3.
«Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» που, δίνουν
έμφαση σε ποιοτικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς και οι δράσεις
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19.2.4.3. «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές
υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)», 19.2.4.4. «Ενίσχυση
πολιτιστικών εκδηλώσεων» 19.2.4.5. «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και
επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση
και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των
σχετικών
κοινωνικο-οικονομικών
πτυχών,
καθώς
και
δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», καθώς και οι δράσεις της Ομάδας Α του
Μέτρου 4.2. στην περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ, είναι συμπληρωματικές με τον
Άξονα 2 "Βιομηχανία της Εμπειρίας" της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020, με σκοπό τη διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας (ανάδειξη
φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής). Συμπληρωματικότητα επίσης
υπάρχει με έργα των Δήμων που ήδη υλοποιήθηκαν ή με σχεδιαζόμενα έργα που
προγραμματίζονται από τα Επιχειρησιακά τους προγράμματα για την νέα
προγραμματική περίοδο.
Οι δράσεις 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1 η μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», 19.2.3.4.
«Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1 η μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής», 19.2.2.5
«Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» 19.2.6.2.
«Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση
και εμπορία δασικών προϊόντων» όπως και οι δράσεις των Ομάδων Γ και Δ του
Μέτρου 4.2 στην περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ, είναι συμπληρωματικές με τις
επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020: 3a Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων,
και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Η δράση 19.2.4.1. «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση,
αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια» και η δράση
19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ.
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)» συμπληρώνουν άλλα, προβλεπόμενα
έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, βασικών υπηρεσιών προτεινόμενα από τους
Δήμους για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, καθώς και με έργα για την
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – συστημάτων.
Η δράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που
συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων
και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
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κοινωνικο-οικονομικών
πτυχών,
καθώς
και
δράσεις
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης» και οι δράσεις των Ομάδων Α και Β του Μέτρου 4.2. στην
περιοχή εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ, είναι συμπληρωματικές με την επενδυτική
προτεραιότητα του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 6c - Διατήρηση, προστασία της
φυσικής κληρονομιάς καθώς και με την Εθνική Στρατηγική με τη
Βιοποικιλότητα.
Η δράση 19.2.6.1. «Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»
είναι συμπληρωματική με τις ενέργειες πολιτικής προστασίας όλων των ΟΤΑ
της περιοχής αλλά και των άλλων αρμόδιων Οργάνων σε θέματα πρόληψης και
αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Επίσης, με την επενδυτική προτεραιότητα
του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση
ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών.
Η δράση δικτύωσης & συνεργασίας (19.2.7.3.) καθώς και η δράση 19.3.1
Διατοπική Συνεργασία "Νήσων Περίπλους είναι συμπληρωματικές με την
επενδυτική προτεραιότητα 1b του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, όπου προωθείται
μεταξύ άλλων η ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων στην
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση. Επίσης είναι συμπληρωματικές με την
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και την ανάπτυξη του τουρισμού
εμπειρίας στην περιοχή.
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5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Το τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ είναι πολύ-ταμειακό και γίνεται χρήση του
επικεφαλής ταμείου του ΕΓΤΑΑ. Η αποτύπωση του χρηματοδοτικού πλάνου
του τοπικού προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα των πινάκων
που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι στα αθροίσματα για το CLLD που
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ δεν υπολογίζεται το υπομέτρο 19.1. ενώ για το
CLLD που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ υπολογίζεται το υπομέτρο 4.1.
Επιπλέον σημειώνεται ότι
α) για την υποδράση 19.2.3.1 η τιμή που έχει χρησιμοποιηθεί ως ποσοστό της
δημόσιας ενίσχυσης είναι 55% ως μεσοσταθμική τιμή μεταξύ του 40% που
προβλέπεται από τον Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων, του 65% που
προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) 651/2014 και του 75% που προβλέπεται για τη
νήσο Σκύρο
β) για τις υποδράσεις 19.2.3.2. – 19.2.3.5 η τιμή που έχει χρησιμοποιηθεί ως
ποσοστό της δημόσιας ενίσχυσης είναι 50% ως μεσοσταθμική τιμή μεταξύ του
40% που προβλέπεται από τον Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων και του 65% που
προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) 651/2014
γ) για την υποδράση 4.2.4.1. η τιμή που έχει χρησιμοποιηθεί ως ποσοστό της
δημόσιας ενίσχυσης είναι 70% ως μεσοσταθμική τιμή μεταξύ του 65% που
προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) 651/2014 και του 75% που προβλέπεται για την
περίπτωση του επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜ. ΔΑΠ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ
2014 -2020
Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής
της τοπικής ανάπτυξης
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)
Στήριξη για την προπαρασκευή και την
υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και
διατοπική)
Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την
εμψύχωση

19.1

55.440,00 €

55.440,00 €

€

19.2

4.018.881,12 €

2.780.000,00 €

1.238.881,12
€

19.3

30.000,00 €

30.000,00 €

€

19.4

1.140.000,00 €

1.140.000,00 €

€

5.244.321,12 €

3.950.000,00
€

1.238.881,12
€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014 -2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020
24.560,00 €
24.560,00 €
Στήριξη για Προπαρασκευή
4.1
€
Εφαρμογή Τοπικής Ανάπτυξης με την
Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

4.2

2.231.665,93 €

1.675.440,00 €

556.225,93
€

Δραστηριότητες Συνεργασίας

4.3

50.000,00 €

50.000,00 €

-
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€
0,00 €

0,00 €

€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 -2020

2.306.225,93 €

1.750.000,00
€

556.225,93 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.550.547,05 €

5.700.000,00
€

1.795.107,05
€

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμός
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020
Συνολικό κόστος Υπομέτρου
Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του
συν. κόστους της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί
της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 –
2020**
Συνολικό κόστος Μέτρου
Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του
συν. κόστους της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Μέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί
της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου

19.1
55.440,0
0€

ΚΩΔΙΚΟΣ
19.2
19.3
4.018.881,
30.000,00
12 €
€

19.4
1.140.000,0
0€

1,1%

76,6%

0,6%

21,7%

55.440,0
0€

2.780.000,
00 €

30.000,00
€

1.140.000,0
0€

1,4%

70,4%

0,8%

28,9%

4.1

4.2

4.3

4.4

24.560,0
0€

2.231.665,
93 €

50.000,00
€

1,1%

96,8%

2,2%

24.560,0
0€

1.675.440,
00 €

50.000,00
€

1,4%

95,7%

2,9%
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-

€

0,0%

-

€

0,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:

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

ΚΩΔ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020
Στήριξη για την προετοιμασία
στρατηγικής της τοπικής
ανάπτυξης

19.1

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

19.2

463.333,33
€

463.333,33 €

463.333,33
€

463.333,33 €

463.333,33 €

463.333,33
€

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

19.3

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Στήριξη για τις λειτουργικές
δαπάνες και την εμψύχωση

19.4

162.857,1
4€

162.857,14
€

162.857,14 €

162.857,14
€

162.857,14 €

162.857,14 €

162.857,14
€

162.857,1
4€

631.190,4
8€

631.190,48
€

631.190,4
8€

631.190,48
€

631.190,48
€

631.190,4
8€

279.240,00

279.240,00
€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ
2014 - 2020

55.440,00
€

0,00
€

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020
24.560,00
€

Στήριξη για προπαρασκευή

4.1

Εφαρμογή Τοπικής Ανάπτυξης με
την Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων

4.2

279.240,00
€

Δραστηριότητες Συνεργασίας

4.3

8.333,33 €

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου

€

279.240,00

279.240,00
€

€

€

8.333,33 €

8.333,33 €

8.333,33 €

8.333,33 €

119

279.240,00

8.333,33 €

Δαπάνες Λειτουργία και
Συντονισμός

4.4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020

-

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,00

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου

€

-

€

162.857,1
4

287.573,3
3€
918.763,8
1

287.573,33
€
918.763,81

287.573,3
3€
918.763,8
1
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287.573,33
€

287.573,33
€

918.763,81

918.763,81

287.573,3
3€
918.763,8
1

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

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ποσό

Ποσό

%

%

19.1

Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής
της τοπικής ανάπτυξης

5
5.440,00 €

55
.440,00 €

19.2

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

4.01
8.881,12 €

2.780
.000,00 €

19.2.2.1

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

384.
615,38 €

250.
000,00 €

65,0%

134
.615,38 €

35,0%

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.

115.
384,62 €

75.
000,00 €

65,0%

40
.384,62 €

35,0%

19.2.2.3

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

461.
538,46 €

300.
000,00 €

65,0%

161
.538,46 €

35,0%

19.2.2.4

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

115.
384,62 €

75.
000,00 €

65,0%

40
.384,62 €

35,0%

92.
307,69 €

60.
000,00 €

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
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100,0
%
1.23
8.881,12 €

65,0%

32
.307,69 €

35,0%

ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ποσό

Ποσό

%

%

στρατηγικής.
19.2.2.6

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

123.
076,92 €

80.
000,00 €

65,0%

43
.076,92 €

35,0%

19.2.3.1

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

272.
727,27 €

150.
000,00 €

55,0%

122
.727,27 €

45,0%

19.2.3.2
.

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

150.
000,00 €

75.
000,00 €

50,0%

75
.000,00 €

50,0%

19.2.3.3

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

960.
000,00 €

480.
000,00 €

50,0%

480
.000,00 €

50,0%

19.2.3.4

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

140.
000,00 €

70.
000,00 €

50,0%

70
.000,00 €

50,0%

19.2.3.5
.

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

40.
000,00 €

20.
000,00 €

50,0%

20
.000,00 €

50,0%

19.2.4.1

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

15.
000,00 €

15.
000,00 €

100,0%

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή

10.

10.

100,0%
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- €

0,0%
0,0%

ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ποσό

Ποσό

%

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

000,00 €

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.λπ.)

650.
000,00 €

650.
000,00 €

100,0%

19.2.4.4
.

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

10.
000,00 €

10.
000,00 €

100,0%

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, συμπερι-λαμβανομένων
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –
μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

400.
000,00 €

400.
000,00 €

100,0%

25.
000,00 €

25.
000,00 €

100,0%

53.
846,15 €

35.
000,00 €

65,0%

3
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19.2.5.1

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

19.2.7.3

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

19.3

Διατοπική και διακρατική συνεργασία

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου

123

%

- €

- €

- €

- €

- €

18
.846,15 €

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

35,0%

ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

19.3.1

Διατοπική Συνεργασία «Νήσων Περίπλους»

19.4

Στήριξη της ΟΤΔ για τις λειτουργικές
δαπάνες και την εμψύχωση

19.4.1

Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων

19.4.2

Λειτουργικές δαπάνες

19.4.3

Πάγια και λοιπός εξοπλισμός

19.4.4

Ενέργειες εμψύχωσης

19.4.5

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

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

0.000,00 €
30.
000,00 €
1.14
0.000,00 €
898.
000,00 €
135.
000,00 €
35.
000,00 €
57.
000,00 €
15.
000,00 €
5.24
4.321,12 €

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ποσό

Ποσό

%

.000,00 €
30.
000,00 €
1.140
.000,00 €
898.
000,00 €
135.
000,00 €
35.
000,00 €
57.
000,00 €
15.
000,00 €
3.950
.000,00 €
1.750.
000,00 €

124

%

100,0%

- €
-

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

€
0,0%

€

- €
- €
- €
- €
- €
1.23
8.881,12 €

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΤΘΑ)

ΚΩΔ.
4.1

4.2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ
Στήριξη για προπαρασκευή
Εφαρμογή τοπικής ανάπτυξη με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

4.2.2.1

Υποδομές για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής
της αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής

4.2.2.2

Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής
δραστηριότητας

4.2.2.3

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

4.2.3.1

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

4.2.3.2

Επενδύσεις
από
αλιείς
για
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων

4.2.4.1

Επενδύσεις από αλιείς για διαφοροποίηση εκτός
των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων

4.2.4.2

Επενδύσεις από μη αλιείς εκτός αλιευτικού τομέα
για την ανάπτυξη της παράκτιας περιοχής
Δραστηριότητες συνεργασίας

4.3

ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό
%

24.560,00
€

24.560,0
0€

2.231.665,
93 €

1.675.440,0
0€

20.000,00
€

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%

556.225,93 €

20.000,00 €

100,0%

€

0,0%

100.000,00
€

100.000,00 €

100,0%

€

0,0%

550.000,00
€

550.000,00 €

100,0%

€

0,0%

76.923,08
€

50.000,00 €

65,0%

26.923,0
8€

35,0%

100.000,00
€

50.000,00 €

50,0%

50.000,0
0€

50,0%

107.142,86
€

75.000,00 €

70,0%

32.142,8
6€

30,0%

830.440,00 €

65,0%

447.160,0
0€

35,0%

1.277.600,00
€
50.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

50.000,00
€

€

4.3.1

Διατοπική "Θαλάσσιο Περιβάλλον - Παράκτιες
Απειλές & Αλιεία"

4.4

Δαπάνες λειτουργία και συντονισμός

4.4.1

Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων

€

100,0%

0,00 €

0,0%

4.4.2

Λειτουργικές δαπάνες

€

100,0%

0,00 €

0,0%

4.4.3

Πάγια και λοιπός εξοπλισμός

€

100,0%

0,00 €

0,0%

4.4.4

Ενέργειες εμψύχωσης

€

100,0%

0,00 €

0,0%

4.4.5

Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνησης μελετών,
ενέργειες επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση)

€

100,0%

0,00 €

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Τ.Θ.Α

0,00 €

50.000,00 €

100,0%

0,00 €

2.306.225,93 €

1.750.000,0
0€

0,0%

0,00 €

556.225,93
€

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

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου
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ΚΩΔ.

19.2

19.2.2.
1

19.2.2.
2

19.2.2.
3

19.2.2.
4

19.2.2.
6

19.2.3.
1

19.2.3.
2.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία
και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
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.
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων 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 των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα
μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ποσό

Ποσό

%

%

34
2.657,34 €

224
.000,00 €

11
8.657,34 €

38.
461,54 €

25.
000,00 €

65,0%

13
.461,54 €

35,0%

11.
538,46 €

7.
500,00 €

65,0%

4
.038,46 €

35,0%

46.
153,85 €

30.
000,00 €

65,0%

16
.153,85 €

35,0%

11.
538,46 €

7.
500,00 €

65,0%

4
.038,46 €

35,0%

12.
307,69 €

8.
000,00 €

65,0%

4
.307,69 €

35,0%

27.
272,73 €

15.
000,00 €

55,0%

12
.272,73 €

45,0%

15.
000,00 €

7.
500,00 €

50,0%

7
.500,00 €

50,0%
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ΚΩΔ.
19.2.3.
3

19.2.3.
4

19.2.4.
3

19.2.7.
3

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων
στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και
του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε
υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές
υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς
και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό

19.3

Διατοπική και διακρατική συνεργασία

19.3.1

Διατοπική Συνεργασία «Νήσων Περίπλους»
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΑΑ

CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό
%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%

96.
000,00 €

48.
000,00 €

50,0%

48
.000,00 €

50,0%

14.
000,00 €

7.
000,00 €

50,0%

7
.000,00 €

50,0%

65.
000,00 €

65.
000,00 €

100,0%

5.
384,62 €

3.
500,00 €

65,0%

3
0.000,00 €
30.
000,00 €
37
2.657,34 €

30
.000,00 €
30.
000,00 €
254
.000,00 €

- €

1
.884,62 €

100,0%

35,0%

€

- €
11
8.657,34 €
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0,0%

0,0%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
α/
α

Επισυναπτόμενα έγγραφα - δικαιολογητικά
ΦΑΚΕΛΟΣ Β

1

Παραστατικά / παρουσιολόγια ενεργειών διαβούλευσης που αφορούν
στην τεκμηρίωση του κεφαλαίου 1

Χή
Δ/Ε

