ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»(Π.Α.Α.)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας
Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών – Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τοπικό Πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)»

της Ο.Τ.Δ.
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Όπως διαμορφώθηκε μετά την έγκριση της 2η τροποποίησης
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Β. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

I.

Συνοπτική Σελίδα

II.

Κεφάλαιο 1 «Περιοχή Παρέμβασης τοπικού προγράμματος

III.

Κεφάλαιο 2 «Στόχοι και στρατηγική τοπικού προγράμματος

IV.

Κεφάλαιο 3 «Περιεχόμενο τοπικού προγράμματος

V.

Κεφάλαιο 4 «Χρηματοδοτικοί πίνακες»
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I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Γενικά Στοιχεία
 Επωνυμία του υποψήφιου Φορέα
: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
1. Διακριτικός τίτλος

: ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

2. Έδρα

: Θεσσαλονίκης 46
591 00 Βέροια

3. Αρμόδιοι για επαφές

: 1. Δόρης Γεώργιος
: 2. Ατσάλου Ελένη

4. Τηλέφωνο

: 2331 020809

5. Fax

: 2331 020271

6. e‐mail

: info@anhma.gr

Περιοχή Παρέμβασης

:

Τμήμα Νομού Ημαθίας

Συνολική έκταση

:

588,499 Km2

Πληθυσμός (2001)

:

51.117

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(μετά την κατανομή με βάση την με αρ. πρωτ. 11255/24‐5‐2013
Έγκριση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων )
1.
2.
3.
4.
5.

Συνολικό κόστος
Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Συμμετοχή
Εθνική Συμμετοχή
Ίδια Συμμετοχή

: 10.845.182,01 €
: 6.395.100,00 €
: 6.075.345,00 €
: 319.755,00 €
: 4.450.082,01 €

Χαρακτηριστικός τίτλος προγράμματος

«Επιχειρείν στον Ημαθιώτικο κάμπο»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. «ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»
Πίνακας 1: Περιοχή Παρέμβασης
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ ΤΟΠΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ
2

(km )

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

(στοιχεία 2001 –
πραγματικός
πληθυσμός)

Περιοχές
Άξονα 3 του
ΠΑΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας
Δ.Δ. Άμμου
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ.Δ. Ασωμάτων
Δ.Δ. Βρυσακίου

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ

πεδινή

2,583

532

μειονεκτική

716

πεδινή

768

πεδινή

Δ.Δ. Λουτρού

10,68

1.298

πεδινή

Δ.Δ. Νεοχωρίου

10,24

604

πεδινή

Δ.Δ. Νησίου

33,79

1.527

πεδινή

Δ.Δ. Κοπανού

7,726

2.144

πεδινή

Δ.Δ. Επισκοπής
Νάουσας

16,255

1.916

πεδινή

Δ.Δ. Λευκαδίων

8,576

967

πεδινή

Δ.Δ. Μαρίνης

16,728

1.230

πεδινή

Δ.Δ. Μονοσπίτων

13,128

916

πεδινή

Δ.Δ. Χαριέσσης

12,225

974

πεδινή

Δ.Δ. Καβασίλων

6,228

742

πεδινή

Δ.Δ. Επισκοπής

8,003

777

πεδινή

Δ.Δ. Κεφαλοχωρίου

10,07

788

πεδινή

Δ.Δ. Ξεχασμένης

8,868

906

πεδινή

Δ.Δ. Παλαιού
Σκυλλιτσίου

10,58

649

πεδινή

Δ.Δ. Σταυρού

14,125

1.498

πεδινή

Δ.Δ. Μακροχωρίου

25,342

4.788

πεδινή

9,375

1.300

πεδινή

11,955

1.089

πεδινή

8,902

536

πεδινή

Δ.Δ. Κουλούρας

ΔΗΜΟΣ ΔΟΒΡΑ

πεδινή

160

9,479

Δ.Δ. Διαβατού

ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ

858

3,43

14,732

Δ.Δ. Καμποχωρίου

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

11,991

Δ.Δ. Λυκόγιαννης
Δ.Δ. Νέας
Νικομηδείας

8,678

866

πεδινή

Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου

19,13

1.682

πεδινή

Δ.Δ. Αγίας Μαρίνης

14,354

788

πεδινή

Δ.Δ. Πατρίδος

12,603

1.314

πεδινή

Δ.Δ. Τριλόφου

14,078

661

πεδινή

Δ.Δ. Αγγελοχωρίου

14,428

1.707

πεδινή

Δ.Δ. Ζερβοχωρίου

23,782

1.415

πεδινή

Δ.Δ. Πολυπλατάνου

11,752

884

πεδινή

Δ.Δ. Αγκαθιάς

21,134

1.547

μειονεκτική

Δ.Δ. Κυψέλης

12,369

442

μειονεκτική

Δ.Δ. Νεοκάστρου

14,905

916

μειονεκτική

Δ.Δ. Προδρόμου

15,457

1.431

μειονεκτική

Δ.Δ. Πλατέος

20,1

2.299

πεδινή

Δ.Δ. Αράχου

5,577

487

πεδινή
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Προτεινόμενες
στον Άξονα 4
του Ε.Π.
Αλιείας

2

Δ.Δ. Κορυφής

24,915

2.007

πεδινή

Δ.Δ. Λιανοβεργίου

16,425

1.696

πεδινή

Δ.Δ. Πλατάνου

13,325

806

πεδινή

Δ.Δ. Πρασινάδας

14,451

776

πεδινή

Δ.Δ. Τρικάλων

26,025

1.710

πεδινή

588,499

51.117

ΣΥΝΟΛΟ

 Πληθυσμιακή πυκνότητα περιοχής: 86,85 κάτοικοι/km2
 Συνολική έκταση της διοικητικής Περιφέρειας ή των διοικητικών Περιφερειών, στις οποίες
εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης: 19.146 km2

Πίνακας 2: «Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης»
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ

GR1210002

ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

3,982 (km2)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

0,006%

Χάρτη της περιοχής παρέμβασης
Για την ακριβή απεικόνιση της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης παρατίθεται χάρτης
κλίμακας 1:200.000, στον οποίο αποτυπώνονται τα όρια της περιοχής παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος LEADER και τα διοικητικά όρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων, Δήμων, Νομών,
Περιφερειών (γενικά στοιχεία).
Σημείωση: Η περιοχή παρέμβασης δεν έχει μεταβληθεί.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
LEADER

Δ.Δ. Μαρίνας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Δ.Δ. Πολυπλατάνου
Δ.Δ. Ροδοχωρίου
Δ.Δ. Επισκοπής Νάουσας
Δ.Δ. Αγγελοχωρίου
Δ.Δ. Γιαννακοχωρίου

Δ.Δ. Νεοχωρίου

ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ
Δ.Δ. Άραχου

Δ.Δ. Νησίου

Δ.Δ. Λευκαδίων
Δ.Δ. Χαρίεσσας

Δ.Δ. Ζερβοχωρίου

Δ.Δ. Λιανοβεργίου

Δ.Δ. Κοπανού
Δ.Δ. Καμποχωρίου
Δ.Δ. Παλαιού Σκυλιτσίου

Δ.Δ. Μονοσπίτων
Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου
Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας

Δ.Δ. Νάουσας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ

Δ.Δ. Βρυσακίου
Δ.Δ. Κορυφής

Δ.Δ. Επισκοπής
Δ.Δ. Νέας Νικομήδειας
Δ.Δ. Λυκογιάννης

Δ.Δ. Στενημάχου
Δ.Δ. Αρκοχωρίου
Δ.Δ. Τριλόφου

Δ.Δ. Σταυρού
Δ.Δ. Καβασίλων

Δ.Δ. Μακροχωρίου

Δ.Δ. Φυτειάς

Δ.Δ. Τρικάλων

ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Δ.Δ. Λουτρού

Δ.Δ. Πλατάνου

Δ.Δ. Αγκαθιάς

Δ.Δ. Προδρόμου

Δ.Δ. Διαβατού

ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΑΝΑ 100 ΜΕΤΡΑ

Δ.Δ. Πρασινάδας

Δ.Δ. Κεφαλοχωρίου
Δ.Δ. Ξεχασμένης

Δ.Δ. Πατρίδας
Δ.Δ. Σελίου

ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Δ.Δ. Πλατέος

Δ.Δ. Αλεξάνδρειας

Δ.Δ. Κλειδιού
Δ.Δ. Κυψέλης

Δ.Δ. Κουλούρας
Δ.Δ

. Βέροιας
Δ.Δ.

Μελίκης

Δ.Δ. Άμμου
Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας

Δ.Δ. Τριποτάμου
Δ.Δ. Κουμαριάς

Δ.Δ. Παλατιτσίων

Δ.Δ. Νεόκαστρου

Δ.Δ. Βεργίνας
Δ.Δ. Ασωμάτων
Δ.Δ. Ράχης

Δ.Δ. Συκέας

Δ.Δ. Γεωργιανών

Δ.Δ. Πολύδενδρου

Δ.Δ. Καστανιάς

Δ.Δ. Σφηκιάς

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:200.000

Δ.Δ. Ριζωμάτων

Δ.Δ. Δασκίου

Αναπτυξιακή Ημαθίας - ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. - LEADER 2008

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
LEADER

Δ.Δ. Μαρίνας

ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ
Δ.Δ. Πολυπλατάνου
Δ.Δ. Ροδοχωρίου
Δ.Δ. Επισκοπής Νάουσας
Δ.Δ. Αγγελοχωρίου
Δ.Δ. Γιαννακοχωρίου

Δ.Δ. Νεοχωρίου

ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Δ.Δ. Άραχου
Δ.Δ. Νησίου

Δ.Δ. Λευκαδίων
Δ.Δ. Χαρίεσσας

Δ.Δ. Ζερβοχωρίου

Δ.Δ. Λιανοβεργίου

Δ.Δ. Κοπανού
Δ.Δ. Καμποχωρίου
Δ.Δ. Παλαιού Σκυλιτσίου

Δ.Δ. Μονοσπίτων
Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου
Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας

Δ.Δ. Νάουσας

ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Π.Α.Α.Χ.
ΒΕΡΜΙΟΥ

Δ.Δ. Πλατέος

Δ.Δ. Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Π.Α.Α.Χ.
ΠΙΕΡΙΩΝ

Δ.Δ. Βρυσακίου
Δ.Δ. Κορυφής

Δ.Δ. Επισκοπής
Δ.Δ. Νέας Νικομήδειας
Δ.Δ. Λυκογιάννης

Δ.Δ. Στενημάχου
Δ.Δ. Αρκοχωρίου
Δ.Δ. Τριλόφου

Δ.Δ. Σταυρού
Δ.Δ. Καβασίλων

Δ.Δ. Τρικάλων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Δ.Δ. Λουτρού

ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Δ.Δ. Μακροχωρίου
Δ.Δ. Πατρίδας
Δ.Δ. Σελίου

Δ.Δ. Φυτειάς

Δ.Δ. Πρασινάδας

Δ.Δ. Κεφαλοχωρίου
Δ.Δ. Ξεχασμένης

Δ.Δ. Προδρόμου

Δ.Δ. Διαβατού

Δ.Δ. Πλατάνου

Δ.Δ. Αγκαθιάς

Δ.Δ. Κλειδιού
Δ.Δ. Κυψέλης

ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ.Δ. Κουλούρας
Δ.Δ

. Βέροιας
Δ.Δ.

Μελίκης

Δ.Δ. Άμμου
Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας

Δ.Δ. Τριποτάμου
Δ.Δ. Κουμαριάς

Δ.Δ. Παλατιτσίων

Δ.Δ. Νεόκαστρου

Δ.Δ. Βεργίνας
Δ.Δ. Ασωμάτων
Δ.Δ. Ράχης

Δ.Δ. Συκέας

Δ.Δ. Γεωργιανών

Δ.Δ. Πολύδενδρου

Δ.Δ. Καστανιάς

Δ.Δ. Σφηκιάς

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:200.000

Δ.Δ. Ριζωμάτων

Δ.Δ. Δασκίου

Αναπτυξιακή Ημαθίας - ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. - LEADER 2008
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : «ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

Το πρόγραμμα έχει ως κεντρικό άξονα την άμεση κινητοποίηση του τοπικού ανθρώπινου
δυναμικού για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του κάμπου της Ημαθίας. Με το
κεντρικό μήνυμα του προγράμματος να είναι: «Επιχειρείν στον Ημαθιώτικο Κάμπο» στοχεύεται
η άμεση αξιοποίηση του προγράμματος για ενίσχυση πρωτοβουλιών και ενεργειών προς όφελος
της ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής, του τοπικού πληθυσμού. Η νέα περίοδος
προγραμματισμού 2007‐2013 αποτελεί μια σημαντική αλλά ίσως τελευταία ευκαιρία για τον
κάμπο της Ημαθίας.
Οι πολιτικές, ενίσχυση της απασχόλησης, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση ίσων ευκαιριών, αποτελούν την βάση για την
διαμόρφωση της στρατηγικής του προγράμματος η οποία έχει να κάνει με την πιλοτικά
χωροθετημένη εφαρμογή και ενίσχυση επιχειρησιακών πρωτοβουλιών και σχεδίων.
Ειδικότερα οι Στρατηγικοί Στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
1. Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενή και τριτογενή
τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας
Σήμερα όλο και πιο έντονα παρουσιάζεται η απαίτηση των καταναλωτών για
ασφαλέστερα προϊόντα χωρίς συμβιβασμούς και με περιβαλλοντικό σεβασμό. Ο καθοριστικός
ρόλος του καταναλωτή και οι σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ
δημιουργούν νέες υποχρεώσεις και ανάγκες στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και στους
προμηθευτές τους και σίγουρα κατ’ επέκταση προδιαγράφουν νέες γεωργικές πρακτικές. Κάτι
βέβαια που με τη σειρά του προϋποθέτει δομικές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα αλλά και
στην πρωτογενή παραγωγή της περιοχής. Μέσω του στόχου αυτού θα επιδιωχθεί:
 η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των προϊόντων της πρωτογενούς
παραγωγής που κατευθύνονται κατά συνέπεια στην μεταποίηση γεωργικής
παραγωγής.
 Η ανάπτυξη νέων κλάδων της οικονομίας ιδίως του τουρισμού και της αναψυχής
οι οποίοι έχουν σημαντική παρουσία στο ακαθάριστο τοπικό προϊόν.
 Η συνθετική και πολλαπλασιαστική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας δεδομένου
ότι η ανάπτυξη του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα συμπαρασύρει και
την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας.
Το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων μέσω της ενεργοποίησης του ενδογενούς
δυναμικού της περιοχής παρέμβασης και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας
στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας τοπικών προϊόντων και της ενίσχυσης του
τουρισμού, θα καταστούν ικανές:
 να βελτιώσουν καθοριστικά το τοπικό εισόδημα των παραγωγών,
 να προσφέρουν στον καταναλωτή τέτοια προϊόντα που με σεβασμό στο περιβάλλον
να παρέχουν την απαιτούμενη ποιότητα
 να πληρούν τους κανόνες της Ενιαίας Κοινοτικής Αγοράς, ως προς τη διασφάλιση της
υγιεινής κατάστασης τους και την προστασία του καταναλωτή.
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2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών
πόρων της περιοχής παρέμβασης
Η γεωργία και ο πολιτισμός στην περιοχή παρέμβασης αποτελούν σημαντικά
κεφάλαια. Η καλλιεργήσιμη γη και η δραστηριοποίηση του τοπικού πληθυσμού παράγουν
σημαντική προστιθέμενη αξία. Ωστόσο παρότι ο πολιτισμός έχει μια εντονότατη παρουσία
και δραστηριοποίηση, αποτέλεσμα πλέον της συνέχισης και αναπαραγωγής των τοπικών
αξιών του τοπικού πληθυσμού η γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Το
υπέδαφος και οι υδατικοί πόροι της περιοχής έχουν επιβαρυνθεί από τα χημικά λόγω της
εντατικοποίησης των καλλιεργειών. Είναι πλέον άμεση η ανάγκη, όχι μόνον η
ευαισθητοποίηση η οποία άρχισε να υπάρχει, αλλά κύρια η κινητοποίηση των εμπλεκομένων
στο πρόβλημα φορέων για υιοθέτηση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που
επιτυγχάνουν την ασφάλεια των τροφίμων και διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία,
δημιουργώντας παράλληλα ένα πρόσθετο εισόδημα στους παραγωγούς.
Επιδιωκόμενο είναι η ενίσχυση της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροτικών
προϊόντων να αποτελέσει μοχλό ποιοτικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των ίδιων των
καλλιεργητών‐προμηθευτών. Η προώθηση μέσα από το πρόγραμμα δράσεων που να
στηρίξουν και να αναπτύσσουν τον μεταποιητικό κλάδο της γεωργίας θα συμπαρασύρει
καθοριστικά και τον πρωτογενή τομέα σε μια παραγωγή αγροτικών προϊόντων παραγόμενων
με φιλικές τεχνικές και χωρίς, ή την μικρότερη δυνατή, επιβάρυνση. Απώτερος στόχος των
παραπάνω είναι:
1. η προστασία της καλλιεργήσιμης γης και του υδατικού δυναμικού της,
2. η άμβλυνση των επιπτώσεων από τις κλιματικές μεταβολές,
3. η προστασία ‐ διατήρηση του αγροτικού τοπίου,
4. η προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Επιπλέον, στον πολιτιστικό τομέα η περαιτέρω προώθηση δράσεων του προγράμματος
θα στηρίξει και θα αναπτύξει την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού αλλά και θα
αποτελέσει κίνητρο ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου της τοπικής οικονομίας (τουρίστες και
παραθεριστές). Απώτερος στόχος των παραπάνω είναι, η διατήρηση των πολιτιστικών
δρώμενων και αξιών, η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή καθώς και η αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής και εργασίας του τοπικού πληθυσμού.
3.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης
Η ποιότητα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το
πρόγραμμα. Ο τοπικός πληθυσμός εργάζεται αλλά και ζει στην περιοχή παρέμβασης. Βιώνει την
όποια ποιότητα υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών υφίστανται στην περιοχή με αποτέλεσμα η
όποια υποβάθμιση ή αναβάθμισή τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την τοπική κοινωνία.
Μες τις προτεινόμενες δράσεις του προγράμματος, προσβασιμότητα, ανάδειξη περιοχών και
πολιτιστικές παρεμβάσεις αναβαθμίζεται η περιοχή παρέμβασης, ενισχύεται το κοινωνικό προφίλ
της και ουσιαστικά βελτιώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η ποιότητα του τοπικού πληθυσμού. Και όχι
μόνον αφού τα παραπάνω θα γίνουν με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και συνείδησης
του τοπικού πληθυσμού.
Με την επίτευξη των παραπάνω στοχεύεται:
1. η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης,
2. η δημιουργία κλίματος υγιών ευκαιριών απασχόλησης και αυταπασχόλησης,
3. η αναστροφή των δυσμενών τάσεων στην ηλικιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση,
4. η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού,
5. η βελτίωση της αισθητικής του τοπικού περιβάλλοντος,
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6. η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.

4.

Ανάπτυξη συνεργασιών και επιχειρηματικού πνεύματος
Το τοπικό πρόγραμμα στηρίζεται στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως εκ
τούτου ο τοπικός πληθυσμός και κύρια οι τοπικοί επιχειρηματίες αναμένεται να
ενεργοποιηθούν αναγνωρίζοντας την σημασία του προγράμματος και της χρόνιας απουσίας
τους από την περιοχή παρέμβασης. Η ενεργοποίησή τους βέβαια δεν θα αφορά μόνον την
ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων αλλά και την μεταξύ τους δικτύωση για κοινή συνεργασία.
Συνεργασία η οποία θα έχει ως στόχο:
1. την παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων,
2. την προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών,
3. την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του κλάδου τους,
4. την εφαρμογή περιβαλλοντικών παρεμβάσεων,
5. την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και σχέσεων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση
τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης.
Οι στόχοι του προγράμματος βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή των νέων κατευθύνσεων
της πρόσφατης μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αφού πλέον επιδιώκεται
οι επιπτώσεις στην οικονομία του συνόλου της περιοχής παρέμβασης του νομού Ημαθίας να μην
είναι αρνητικές αλλά τέτοιες που να επιφέρουν μετεξέλιξη και ανάπτυξη των παραδοσιακών
παραγωγικών κλάδων της περιοχής παρέμβασης. Και όχι μόνον αφού η χρήση της γης, τα
συστήματα παραγωγής η απασχόληση και η αυταπασχόληση θα δεχθούν νέες ευκαιρίες και
προοπτικές μετασχηματίζοντας πλέον και την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική δομή της
περιοχής παρέμβασης
Η συσχέτιση με τους γενικούς στρατηγικούς στόχους του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007‐
2013 είναι άμεση αφού ο γενικός στρατηγικός στόχος που αφορά στην:
1. διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του
αγροδιατροφικού τομέα, καλύπτεται πλήρως από τον 1ο στόχο του προγράμματος
2. προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων
καλύπτεται πλήρως από τον 2ο στόχο του προγράμματος,
3. βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, καλύπτεται πλήρως από τον 3ο στόχο του
προγράμματος,
4. δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις
αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER καλύπτεται πλήρως από τον του 4ο στόχο
του προγράμματος
Οι εθνικές στρατηγικές του προγράμματος εναρμονίζονται πλήρως με τις στρατηγικές
των δράσεων του προγράμματος δεδομένου ότι οι ανάγκες για ανάπτυξη στην περιοχή αλλά
και τα μέτρα για αντιμετώπιση προβλημάτων διέπονται από τις ίδιες αρχές και προϋποθέσεις
σε εθνικό επίπεδο. Έτσι οι εθνική στρατηγική και οι στόχοι ουσιαστικά αποτελούν μια
σμίκρυνση και μια τοπική προσέγγιση στην περιοχή παρέμβασης.
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης μέσω της
προσέγγισης LEADER έχουν ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η ολοκληρωμένη
προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες
στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστημα της περιοχής παρέμβασης για την ισόρροπη
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου (ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές περιοχές).
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Η εκ των κάτω προς τα πάνω διαδικασία ολοκληρωμένης προσέγγισης στην τοπική
ανάπτυξη αποτελεί την βασικότερη αρχή σχεδιασμού και εφαρμογής του εν λόγω
προγράμματος στην Ημαθία. Ο συμμετοχικός προγραμματισμός και η κινητοποίηση των
τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού, οι οποίοι σαφέστατα γνωρίζουν πολύ καλά τα
προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής τους και έχουν εδώ και χρόνια αποδείξει την
αποτελεσματικότητα τους είναι αυτοί που σε συνεργασία με την δραστηριοποίηση της
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. θα υλοποιήσουν το σύνολο των δράσεων του προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

«ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

Το Τοπικό Πρόγραμμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα:


Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός μέτρου: 41



Διατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός μέτρου: 421



Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή –
Κωδικός μέτρου: 431
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Ι. ΜΕΤΡΟ 41: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε €)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

9.665.966,01

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

5.215.884,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4.450.082,01

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

81,56%

Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφενός μεν εξυπηρετούν προτεραιότητες των Αξόνων 1 και 3 του ΠΑΑ
και αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης μέσω της κινητοποίησης του
ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών.
Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της υπαίθρου και στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ύπαιθρο και στη
δημιουργία εναλλακτικών πηγών εισοδήματος στους κατοίκους της.
Ειδικότερα μέσω των παρεμβάσεων του μέτρου επιδιώκεται:

Η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό
επίπεδο

Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο
Η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών

περιοχών

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες

Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές

Η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων

Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών
Αναλυτικότερα, το Μέτρο απαρτίζεται από δύο ομάδες υπομέτρων:
Ομάδα Υπομέτρων 411: «Ανταγωνιστικότητα»
Ομάδα Υπομέτρων 413: «Βελτίωση ποιότητας ζωής / διαφοροποίηση»
Οι ομάδες υπομέτρων στη συνέχεια απαρτίζονται από τα υπομέτρα όπως αναφέρονται παρακάτω:

Ομάδα Υπομέτρων 411
1.
Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Ομάδα Υπομέτρων 413
Α) Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας:
1. Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
2. Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
3. Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Β) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές:
1. Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
2. Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
3. Υπομέτρο L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Η κατανομή Δ.Δ. μεταξύ των υπομέτρων έγινε με βάση τη διαβούλευση που πραγματοποίησε η ΟΤΔ
κατά το σχεδιασμό της πρότασης, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες
της περιοχής παρέμβασης.
Αναλυτικά, η φιλοσοφία του κάθε υπομέτρου και της κάθε δράσης παρουσιάζεται στα αντίστοιχα
τεχνικά δελτία.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:
Θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την εφαρμογή των δράσεων, και συγκεκριμένα Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. (ΕΚ)
1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1. Παράρτημα ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 1974/2006.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123:
Ανταγωνιστικότητα

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

411

Ανταγωνιστικότητα

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ



Πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ
Παρεμβάσεις περιορισμένου ύψους και ειδικότερα μέχρι το
ύψος των 500.000€ συνολικού κόστους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων
μεταποίησης/εμπορίας προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτημα
1 της Συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων) καθώς και
προϊόντων της δασοκομίας, κατά την έννοια του άρθρου 28 του
Καν(ΕΚ) 1698/2005. Εντάσσονται οι δράσεις:
L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
L123β. Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο37 και
σημείο 5.3.4.1. Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1974/2006.
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Β. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικές αλλά και αδυναμίες οι
οποίες εάν αξιοποιηθούν σωστά μέσω του παρόντος Υπομέτρου μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες
ανάπτυξης διαφόρων τομέων και κατ’ επέκταση και της περιοχής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που
προέκυψαν με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης, η
ΟΤΔ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα οι
δυναμικές ανάπτυξης είναι:
 Ισχυρός γεωργικός τομέας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πλούσια και ποιοτική γεωργική παραγωγή.
 Δυναμικός κτηνοτροφικός τομέας, με πλούσια παραγωγής γάλακτος και κρέατος.
 Ανεπτυγμένη βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, και ισχυρότατη παρουσία
δυναμικών επιχειρήσεων κονσερβοποίησης φρούτων.
 Πλούσια πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδυάζεται και με την παραγωγική παράδοση της περιοχής.
 Μεγάλη ευκολία πρόσβασης, με διαθεσιμότητα τόσο οδικών δικτύων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, κλπ.)
όσο και σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία συμπληρώνεται και από την γειτνίαση (σε χρονοαπόσταση
30 λεπτών) με το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας.
 Μικρή απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα της Μακεδονίας.
 Ύπαρξη ισχυρού χαρακτήρα ποιότητας, τοπικότητας και παράδοσης, ο οποίος συνδέεται κύρια με την
γεωργική παραγωγή της περιοχής, και διαθέτει μεγάλη επικοινωνιακή δυναμική.
Από την άλλη, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η περιοχή και οι οποίες μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης είναι:
 Απουσία νοοτροπίας επιχειρηματικότητας από τους ασχολουμένους με τον πρωτογενή τομέα.
 Περιορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης της πλούσιας κτηνοτροφικής παραγωγής.
 Απουσία οργανωμένων χώρων άσκησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και απουσία σχετικού
χωροταξικού σχεδιασμού.
 Πλήρης απουσία συνεργατικών κινήσεων εκ μέρους ομοειδών επιχειρήσεων.
 Μη ύπαρξη τοπικού μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας και του παραδοσιακού
χαρακτήρα της τοπικής παραγωγής, αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 Ισχνή παρουσία επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία γνωρίζουν αυξημένη
ζήτηση.
 Σταδιακός περιορισμός των εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης.
 Μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων πιστοποίησης προϊόντων Π.Γ.Ε., που παράγονται στην περιοχή
παρέμβασης.
Η σωστή αξιοποίηση των δράσεων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο μπορούν να
συμβάλουν στην σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής αλλά και να μετατρέψουν τις αδυναμίες
που εμφανίζει σε ευκαιρίες αξιοποίησης των τομέων όπου εμφανίζονται και να συντελέσει στην αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.
Επιπλέον, στα πλαίσια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΔ στον τοπικό
πληθυσμό, αλλά και σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το συγκεκριμένο Υπομέτρο, παρατηρήθηκε ότι οι
ενδιαφερόμενοι δείχνουν μεγάλη ζήτηση στην εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς η
οικονομία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο είναι οι εξής:

1ος γενικός στόχος: Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής
προστιθέμενης αξίας.
Η περιοχή παρέμβασης στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από τον ισχυρό γεωργικό τομέα, τον
δυναμικό κτηνοτροφικό τομέα την ανεπτυγμένη βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων,
την ισχυρή παρουσία δυναμικών επιχειρήσεων κονσερβοποίησης φρούτων και την ύπαρξη ισχυρού
χαρακτήρα ποιότητας, τοπικότητας και παράδοσης που συνδέεται κύρια με την γεωργική παραγωγή της
περιοχής. Η δυνατότητα της περιοχής παρέμβασης να αξιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των κλάδων που
εντάσσονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο, διασφαλίζει και την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κατά την
υλοποίηση της προσέγγισης LEADER.
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2ος γενικός στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης
Η γεωργία στην περιοχή παρέμβασης δημιουργεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία
έχουν επίπτωση τόσο στην υγεία του καταναλωτή όσο και στην υγεία του ίδιου του αγρότη. Ο νομός
Ημαθίας θεωρείται από τους νομούς που εμφανίζουν υψηλό δείκτη εμφάνισης καρκίνου στους κατοίκους,
από τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι ίδιοι οι αγρότες ως χρήστες των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και όχι τόσο οι καταναλωτές. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται και στο έδαφος - υπέδαφος,
καθώς, με την εντατικοποίηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας στην περιοχή, έχουν επιβαρυνθεί σε μεγάλο
βαθμό τόσο το επιφανειακό έδαφος όσο και το υπέδαφος με τα υπόγεια ύδατα.
Το συγκεκριμένο Υπομέτρο, συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου του τοπικού
προγράμματος, με την προώθηση της βελτίωσης της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών
προϊόντων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων, με
τους παρακάτω ειδικούς στόχους, οι οποίοι αναμένεται να επιτευχθούν μέσω των δράσεων που
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο:
1. βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας
2. προώθηση της μεταποίησης της γεωργικής παραγωγής για ενθάρρυνση παραγωγής και
αξιοποίησης μορφών ανανεώσιμης ενέργειας
3. εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας
4. επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
5. βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της υγιεινής και
καλής διαβίωσης των ζώων
6. προώθηση της ποιοτικής παραγωγής με την αξιοποίηση των βιολογικών προϊόντων, των
προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης και των προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ, μέσω της ανάπτυξης
δικτύου μεταποίησης και εμπορίας τους
7. βελτίωση της ποιότητας των τελικών δασοκομικών προϊόντων
8. ενθάρρυνση της μεταποίησης της δασικής παραγωγής για ανανεώσιμη ενέργεια
9. ποιοτική βελτίωση της ξυλώδους παραγωγής
10. προστασία περιβάλλοντος

3ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή
παρέμβασης
Η ποιότητα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το τοπικό
πρόγραμμα. Ο τοπικός πληθυσμός εργάζεται αλλά και ζει στην περιοχή παρέμβασης. Βιώνει την όποια
ποιότητα υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών υφίστανται στην περιοχή, με αποτέλεσμα η όποια
υποβάθμιση ή αναβάθμισή τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την τοπική κοινωνία. Με τις
προτεινόμενες δράσεις του Υπομέτρου μπορεί να επιτευχθεί η ποιότητα ζωής στους κατοίκους της περιοχής
καθώς:
1.
θα παραχθούν ποιοτικά προϊόντα
2.
θα αναβαθμιστούν και θα βελτιωθούν οι υποδομές του δευτερογενή τομέα
3.
θα αξιοποιηθεί η πρωτογενής παραγωγή της περιοχής
4.
θα συγκρατηθεί ο τοπικός πληθυσμός στην περιοχή, είτε με τη δημιουργία επενδύσεων, είτε
με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
5.
θα δοθεί προστιθέμενη αξία στα τοπικά προϊόντα
6.
θα αυξηθεί το εισόδημα πολλών παραγωγών με την αξιοποίηση της πρωτογενούς
παραγωγής αλλά και με την ανάπτυξη εμπορικών υπηρεσιών κυρίως εξαγωγικών με τα
τοπικά προϊόντα
7.
θα αυξηθούν οι συνεργασίες για κοινή επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη

4ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Ανάπτυξη συνεργασιών και επιχειρηματικού
πνεύματος
Το τοπικό πρόγραμμα στηρίζεται στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως εκ τούτου ο
τοπικός πληθυσμός και κύρια οι τοπικοί επιχειρηματίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν αναγνωρίζοντας την
σημασία του προγράμματος και της χρόνιας απουσίας τους από την περιοχή παρέμβασης. Η ενεργοποίησή
τους βέβαια δεν θα αφορά μόνον την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων αλλά και την μεταξύ τους δικτύωση για
κοινή συνεργασία. Ο στόχος αυτός θα εξυπηρετηθεί έμμεσα από το συγκεκριμένο Υπομέτρο, καθώς δράσεις
που να ενισχύουν τη δικτύωση δεν υπάρχουν στο Υπομέτρο, αλλά μέσω άλλων δράσεων δικτύωσης που
αφορούν άλλο Υπομέτρο, οι επωφελούμενοι της δικτύωσης θα είναι και οι επιχειρηματίες του συγκεκριμένου
Υπομέτρου. Η συνεργασία που θα προκύψει θα έχει ως στόχο:
1. την παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων,
2. την προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών,
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3. την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του κλάδου τους,
4. την εφαρμογή περιβαλλοντικών παρεμβάσεων,
5. την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και σχέσεων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών
στρατηγικών ανάπτυξης.
Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

L123.
Αύξηση της
αξίας
των
γεωργικών
και
δασοκομικών
προϊόντων

L123.α
Αύξηση της
αξίας
των
γεωργικών
προϊόντων

2.219.418,00

1.109.709,00

1.054.223,55

55.485,45

1.109.709,00

L123.
Αύξηση της
αξίας
των
γεωργικών
και
δασοκομικών
προϊόντων

L123.β
Αύξηση της
αξίας
των
δασοκομικών
προϊόντων

200.000,00

100.000,00

95.000,00

5.000,00

100.000,00

2.419.418,00

1.209.709,00

1.149.223,55

60.485,45

1.209.709,00

2012

2013

ΣΥΝΟΛΟ
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4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1ο Τρίμηνο

2015

4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2014

4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2011

4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2010

4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2009

2ο Τρίμηνο
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L123.α
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

411

Ανταγωνιστικότητα

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ



Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ
Παρεμβάσεις περιορισμένου ύψους και ειδικότερα μέχρι το
ύψος των 500.000€ συνολικού κόστους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L123.α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Η δράση αφορά στη στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης, τυποποίησης
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Οι επενδύσεις που θα
δημιουργηθούν ή θα εκσυγχρονιστούν, δύναται να αξιοποιήσουν την
πρώτη ύλη που παράγεται ως επί το πλείστον στη περιοχή
παρέμβασης και κατ’ επέκταση στο νομό, η οποία είναι κυρίως φυτικής
παραγωγής και σε σημαντικό βαθμό ζωικής παραγωγής.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ

L123. Αύξηση
της αξίας των
γεωργικών και
δασοκομικών
προϊόντων

L123.α Αύξηση
της αξίας των
γεωργικών
προϊόντων
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
2.219.418,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
1.109.709,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.054.223,55

55.485,45

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.109.709,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης
επί της δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης
επί της δημόσιας δαπάνης Μέτρου

1.109.709,00
91,73%
21,27%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης της γεωργικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής της
δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η
στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του
συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η αξιοποίηση και η προώθηση της πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να επιτευχθεί και με την εφαρμογή
δράσεων όπως είναι:
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση,
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
Οι παραπάνω δράσεις μπορεί να μην αξιοποιούν άμεσα την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής, συμβάλουν
όμως στην αξιοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από αυτή, στη συνέχεια της παραδοσιακότητας που
παρουσιάζει ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή παρέμβασης και στην δημιουργία καναλιών προώθησης των
προϊόντων του. Η χρησιμοποίηση για παράδειγμα της τοπικής παραγωγής στους χώρους εστίασης και στα
ξενοδοχεία, συντελεί στην αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της περιοχής και στην διασφάλιση του
εισοδήματος των παραγωγών.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας που εκφράζεται μέσα από την αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής, αφορά στην
αξιοποίηση ποιοτικής παραγωγής και στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής
ασφάλειας, της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής,
δίνοντας προτεραιότητα στα βιολογικά και προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ. Ο καινοτόμος χαρακτήρας επίσης εκφράζεται,
μέσα από την έμφαση που δίνεται στην συμμετοχή και ένταξη σε υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο δίκτυο
ομοειδών επιχειρήσεων.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

14

Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που εφάρμοσε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Οι
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που καταγράφηκαν από την ΟΤΔ, αφορούν κυρίως αξιοποίηση της γεωργικής
παραγωγής και λιγότερο της κτηνοτροφικής. Η περιοχή χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα αλλά
και για την δραστηριότητα πολλών νομικής μορφής προσώπων, στην αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες
επιχειρήσεις
αξιοποίησης
της
γεωργικής παραγωγής
Εκσυγχρονισμός
υφιστάμενων
επιχειρήσεων αξιοποίησης της γεωργικής
παραγωγής

ΣΤΟΧΟΣ 2015
4
2

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L123.β
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

411

Ανταγωνιστικότητα

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ



Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ
Παρεμβάσεις περιορισμένου ύψους και ειδικότερα μέχρι το
ύψος των 500.000€ συνολικού κόστους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L123.β

Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
Η δράση αφορά στη στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης, τυποποίησης
και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή εφαρμογής. Αναμένεται να αξιοποιηθεί η πρώτη ύλη που
παράγεται στη περιοχή παρέμβασης και κατ’ επέκταση στο νομό. Οι
επενδύσεις που θα εκσυγχρονιστούν προβλέπεται να αυξήσουν την
προστιθέμενη αξία και την ανταγωνιστικότητα των δασικών
προϊόντων.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L123. Αύξηση
της αξίας των
γεωργικών και
δασοκομικών
προϊόντων

L123.β Αύξηση
της αξίας των
δασοκομικών
προϊόντων
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

200.000,00

100.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

95.000,00

5.000,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

100.00,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

100.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί
της δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

8,27%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί
της δημόσιας δαπάνης Μέτρου

1,92%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης της γεωργικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής της
δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η
στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του
συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης.

ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του
σχεδίου καθώς η αξιοποίηση της δασικής παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για
επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων όπως είναι:
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση,
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της συγκεκριμένης δράσης έχει να κάνει με συγκεκριμένους στόχους που
αναμένεται να επιτευχθούν και αφορούν στην ενθάρρυνση της μεταποίησης της δασικής παραγωγής για
ανανεώσιμη ενέργεια, στην διεύρυνση νέων ευκαιριών εμπορίας για τα δασικά προϊόντα και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που εφάρμοσε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Οι
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που καταγράφηκαν αφορούν κυρίως σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν
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στους Δήμους Ανθεμίων και Απ. Παύλου και οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν και να εκσυγχρονίσουν την
επιχείρηση τους.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες επιχειρήσεις αξιοποίησης της δασικής
παραγωγής
Εκσυγχρονισμός
υφιστάμενων
επιχειρήσεων αξιοποίησης της δασικής
παραγωγής

ΣΤΟΧΟΣ 2015
0
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητας ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργικής εκμετάλλευση
κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε.ΟΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης,
L311-2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής,
L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων,
L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ.
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας),
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
(σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ),
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ,),
L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση,
L311-8 Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις
δράσεις αυτού του υπομέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο37 και σημείο
5.3.4.1. Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1974/2006.
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Β. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικές αλλά και αδυναμίες οι
οποίες εάν αξιοποιηθούν σωστά μέσω του παρόντος Υπομέτρου μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες
ανάπτυξης διαφόρων τομέων και κατ’ επέκταση και της περιοχής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που
προέκυψαν με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης, η
ΟΤΔ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα οι
δυναμικές ανάπτυξης είναι:
 Ισχυρός γεωργικός τομέας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πλούσια και ποιοτική γεωργική παραγωγή.
 Δυναμικός κτηνοτροφικός τομέας, με πλούσια παραγωγής γάλακτος και κρέατος.
 Ανεπτυγμένη βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, και ισχυρότατη παρουσία
δυναμικών επιχειρήσεων κονσερβοποίησης φρούτων.
 Μεγάλο φυσικό κάλλος, κυρίως στα τμήματα της περιοχής παρέμβασης που γειτνιάζουν με τα Πιέρια
Όρη και το Βέρμιο.
 Ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας, είτε εντός της περιοχής
παρέμβασης (μακεδονικοί τάφοι Ανθεμίων, νεολιθικός οικισμός Νικομήδειας, κλπ.) είτε στις παρυφές
αυτής (Βεργίνα, Σχολή Αριστοτέλη, κλπ.). Οι χώροι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς
πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Ύπαρξη χώρων μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (μοναστήρια, βυζαντινές εκκλησίες, κλπ.) οι
οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Πλούσια πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδυάζεται και με την παραγωγική παράδοση της περιοχής.
 Μεγάλη ευκολία πρόσβασης, με διαθεσιμότητα τόσο οδικών δικτύων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, κλπ.)
όσο και σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία συμπληρώνεται και από την γειτνίαση (σε χρονοαπόσταση
30 λεπτών) με το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας.
 Μικρή απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα της Μακεδονίας.
 Ύπαρξη ισχυρού χαρακτήρα ποιότητας, τοπικότητας και παράδοσης, ο οποίος συνδέεται κύρια με την
γεωργική παραγωγή της περιοχής, και διαθέτει μεγάλη επικοινωνιακή δυναμική.
Από την άλλη, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η περιοχή και οι οποίες μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης είναι:
 Γήρανση και μείωση του πληθυσμού, με ρυθμούς μεγαλύτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους του
Νομού Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 Χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε σχέση με τους μέσους όρους σε επίπεδο νομού και
περιφέρειας.
 Απουσία νοοτροπίας επιχειρηματικότητας από τους ασχολουμένους με τον πρωτογενή τομέα.
 Πλήρης ανυπαρξία τουριστικής υποδομής.
 Περιορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης της πλούσιας κτηνοτροφικής παραγωγής.
 Απουσία οργανωμένων χώρων άσκησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και απουσία σχετικού
χωροταξικού σχεδιασμού.
 Πλήρης απουσία συνεργατικών κινήσεων εκ μέρους ομοειδών επιχειρήσεων.
 Μη ύπαρξη τοπικού μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας και του παραδοσιακού
χαρακτήρα της τοπικής παραγωγής, αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 Ισχνή παρουσία επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία γνωρίζουν αυξημένη
ζήτηση.
 Σταδιακός περιορισμός των εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης.
 Μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων πιστοποίησης δυνητικών προϊόντων Π.Γ.Ε., που παράγονται στην
περιοχή παρέμβασης.
Η σωστή αξιοποίηση των δράσεων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο μπορούν να
συμβάλουν στη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής αλλά και να μετατρέψουν τις αδυναμίες
που εμφανίζει σε ευκαιρίες αξιοποίησης των τομέων όπου εμφανίζονται και να συντελέσει στην αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και κυρίως των αγροτών της περιοχής, να παρέχουν
δυνατότητες δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων και τη
μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Επιπλέον, στα πλαίσια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΔ στον τοπικό
πληθυσμό, αλλά και σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το συγκεκριμένο Υπομέτρο, παρατηρήθηκε ότι οι
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ενδιαφερόμενοι δείχνουν μεγάλη ζήτηση στην εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς ενώ η
οικονομία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, οι
γεωργοί που δραστηριοποιούνται επιθυμούν να βελτιώσουν το εισόδημά τους ή να δημιουργήσουν
πολλαπλές δραστηριότητες απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων.
Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο είναι οι εξής:

1ος γενικός στόχος: Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής
προστιθέμενης αξίας.
Ο καθοριστικός ρόλος του καταναλωτή και οι σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ
δημιουργούν νέες υποχρεώσεις και ανάγκες στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και στους προμηθευτές τους και
σίγουρα κατ΄ επέκταση προδιαγράφουν νέες γεωργικές πρακτικές. Κάτι βέβαια που με τη σειρά του
προϋποθέτει δομικές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή της περιοχής. Το
ρητό ότι δεν σκέφτομαι απλά για να παράγω αλλά για να ικανοποιώ σε συνεχή βάση τον απαιτητικό και
«ψυλλιασμένο» καταναλωτή, είναι μια πραγματικότητα που ο Ημαθιώτης επιχειρηματίας έχει ήδη καταλάβει.
Ακόμη έννοιες όπως, η προαγωγή της επιχειρηματικότητας με χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, η
επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση, η ενίσχυση της μεταποίησης και τυποποίησης, η καινοτομία
εφαρμογής δράσεων (τουρισμός), η τήρηση των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων και των τεχνικών
διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων και η κοινωνική ευθύνη των
επιχειρήσεων δείχνουν να επανεμφανίζονται στο επιχειρηματικό προσκήνιο με άλλη μεγαλύτερη βαρύτητα.
Μέσω του στόχου αυτού επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των προϊόντων της
πρωτογενούς παραγωγής που κατευθύνονται κατά συνέπεια στη μεταποίηση γεωργικής παραγωγής.
Επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη νέων κλάδων οικονομίας (τουρισμός, αναψυχή κλπ) οι οποίοι θα είναι ικανοί
να αποδώσουν ένα βασικό ή συμπληρωματικό εισόδημα στους γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή. Η δυνατότητα της περιοχής παρέμβασης να αξιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των κλάδων που
εντάσσονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο, διασφαλίζει και την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κατά την
υλοποίηση της προσέγγισης LEADER.
Οι προτεινόμενες δράσεις του συγκεκριμένου Υπομέτρου στοχεύουν:
1. στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης,
2. στην αύξηση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας,
3. στη συγκράτηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης,
4. στην ενίσχυση της αυταπασχόλησης και αύξηση της επιχειρηματικότητας,
5. στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του
τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας,
6. στην αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του δευτερογενή τομέα
7. στη βελτίωση της ποιότητας των τοπικών παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών,
8. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις
νέες απαιτήσεις,

2ος γενικός στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης
Η γεωργία και ο πολιτισμός στην περιοχή παρέμβασης αποτελούν σημαντικά κεφάλαια. Η
καλλιεργήσιμη γη και η δραστηριοποίηση του τοπικού πληθυσμού παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία.
Ωστόσο παρότι ο πολιτισμός έχει μια εντονότατη παρουσία και δραστηριοποίηση, αποτέλεσμα πλέον της
συνέχισης και αναπαραγωγής των τοπικών αξιών του τοπικού πληθυσμού η γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικά
προβλήματα. Το υπέδαφος και οι υδατικοί πόροι της περιοχής έχουν επιβαρυνθεί από τα χημικά λόγω της
εντατικοποίησης των καλλιεργειών. Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών επί
χρόνια έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο δυναμικό και αρχίζει πλέον να δημιουργεί συνθήκες
υποβάθμισης των εδαφών και μείωση βιοποικιλότητας γεγονός που σίγουρα θα επιφέρει με την σειρά του και
εγκατάλειψη των γεωργικών δραστηριοτήτων. Είναι πλέον άμεση η ανάγκη, όχι μόνον η ευαισθητοποίηση η
οποία άρχισε να υπάρχει, αλλά κύρια η κινητοποίηση των εμπλεκομένων στο πρόβλημα φορέων για
υιοθέτηση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που επιτυγχάνουν την ασφάλεια των τροφίμων και
διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, δημιουργώντας παράλληλα ένα πρόσθετο εισόδημα στους παραγωγούς.
Το συγκεκριμένο Υπομέτρο, συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου του τοπικού
προγράμματος, με την προώθηση της βελτίωσης των επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ιδία κατανάλωση, με τη
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δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου, με τη δημιουργία μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και με τη δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά
την α’ μεταποίηση. Οι δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο Υπομέτρο μπορεί να μην προστατεύουν άμεσα
το περιβάλλον (εκτός από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), προστατεύουν όμως την αειφόρο
διαχείριση των πόρων της περιοχής παρέμβασης, με την προστασία και διατήρηση του αγροτικού της τοπίου,
με τη διατήρηση και συνέχεια της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής και με την προώθηση της
πολιτιστικής κουλτούρας στους κατοίκους της.

3ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή
παρέμβασης
Η ποιότητα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το τοπικό
πρόγραμμα. Ο τοπικός πληθυσμός εργάζεται αλλά και ζει στην περιοχή παρέμβασης. Βιώνει την όποια
ποιότητα υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών υφίστανται στην περιοχή, με αποτέλεσμα η όποια
υποβάθμιση ή αναβάθμισή τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την τοπική κοινωνία. Με τις
προτεινόμενες δράσεις του Υπομέτρου, αναβαθμίζεται η περιοχή παρέμβασης, ενισχύεται το κοινωνικό
προφίλ της και ουσιαστικά βελτιώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η ποιότητα του τοπικού πληθυσμού. Και όχι
μόνον αφού τα παραπάνω θα γίνουν με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και συνείδησης του
τοπικού πληθυσμού.
Με την επίτευξη των παραπάνω στοχεύεται:
1. η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης,
2. η δημιουργία κλίματος υγιών ευκαιριών απασχόλησης και αυταπασχόλησης,
3. η αναστροφή των δυσμενών τάσεων στην ηλικιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση,
4. η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού,
5. η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.

4ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Ανάπτυξη συνεργασιών και επιχειρηματικού
πνεύματος
Το τοπικό πρόγραμμα στηρίζεται στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως εκ τούτου ο
τοπικός πληθυσμός και κύρια οι τοπικοί επιχειρηματίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν αναγνωρίζοντας την
σημασία του προγράμματος και της χρόνιας απουσίας τους από την περιοχή παρέμβασης. Η ενεργοποίησή
τους βέβαια δεν θα αφορά μόνον την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων αλλά και την μεταξύ τους δικτύωση για
κοινή συνεργασία. Ο στόχος αυτός θα εξυπηρετηθεί έμμεσα από το συγκεκριμένο Υπομέτρο, καθώς δράσεις
που να ενισχύουν τη δικτύωση δεν υπάρχουν στο Υπομέτρο, αλλά μέσω άλλων δράσεων δικτύωσης που
αφορούν άλλο Υπομέτρο, οι επωφελούμενοι της δικτύωσης θα είναι και οι επιχειρηματίες του συγκεκριμένου
Υπομέτρου. Η συνεργασία που θα προκύψει θα έχει ως στόχο:
1. την παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων,
2. την προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών,
3. την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του κλάδου τους,
4. την εφαρμογή περιβαλλοντικών παρεμβάσεων,
5. την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και σχέσεων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών
στρατηγικών ανάπτυξης.
Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-1 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί μικρής
δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης

342.000,00

171.000,00

162.450,00

8.550,00

171.000,00

L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-2 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί χώρων
εστίασης και αναψυχής

478.000,00

239.000,00

227.050,00

11.950,00

239.000,00
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L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-3 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επισκέψιμων
αγροκτημάτων

274.000,00

137.000,00

130.150,00

6.850,00

137.000,00

L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-4 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του
τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές μορφές
τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας)

171.000,00

85.500,00

81.225,00

4.275,00

85.500,00

L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-5 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί μονάδων
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών μονάδων (σε
ενδεικτικούς κλάδους με
βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)

511.144,04

255.572,02

242.793,42

12.778,60

255.572,02

L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-6 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών (σε
ενδεικτικούς κλάδους με
βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)

183.000,00

91.500,00

86.925,00

4.575,00

91.500,00

L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-7 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την
α' μεταποίηση (σε
ενδεικτικούς κλάδους με
βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)

376.000,00

188.000,00

178.600,00

9.400,00

188.000,00

L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-8 Βελτίωση
υποδομής επιχειρήσεων
(που εντάσσονται στις
δράσεις του Υπομέτρου)
για τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιομάζας, γεωθερμίας) με
σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης.

68.000,00

34.000,00

32.300,00

1.700,00

34.000,00

2.403.144,04

1.201.572,02

1.141.493,42

60.078,60

1.201.572,02

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L311
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Τρίμηνο
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Τρίμηνο
3ο
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1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
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Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2009
2010
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2015

24

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L311-1
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργικής
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης για στήριξη. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΡΑΣΗ

L311-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς μικρής
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δηλαδή μέχρι 40 κλίνες. Το
συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το
ποσό των 600.000 €. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα αφορούν
είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας. Οι
παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, όπως έχουν
τεθεί στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ν. Ημαθίας. Υλοποιούνται
υποχρεωτικά, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης (όπως ισχύει κάθε
φορά).
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L311.
Διαφοροποίηση
προς
μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-1 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
μικρής
δυναμικότητας
υποδομών
διανυκτέρευσης
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
342.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
171.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
162.450,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
8.550,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
171.000,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

171.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

14,23%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

3,28%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνεργία με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
Πέρα από την προφανή συνέργια με δράσεις που αφορούν υπηρεσίες τουρισμού, υπάρχει
συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα)
οι οποίες θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της
επισκεψιμότητας. Συνέργια υπάρχει και με τις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’
μεταποίηση, όπως επίσης και με τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών
και δασοκομικών προϊόντων, καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν και να
προωθηθούν μέσω των τουριστικών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
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Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στους
αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν επενδύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις δραστηριότητες με
τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της
υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα και όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των μελών του αγροτικού νοικοκυριού για δημιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες μικρής δυναμικότητας υποδομές
διανυκτέρευσης
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μικρής
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1
0

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L311-2
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργικής
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L311-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς χώρων
εστίασης και αναψυχής. Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης
μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των 300.000 €. Οι παρεμβάσεις
εκσυγχρονισμού θα αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και
αύξηση της δυναμικότητας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα
είναι σύμφωνες με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος, όπως έχουν τεθεί στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ν.
Ημαθίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L311.
Διαφοροποίηση
προς
μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-2 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
χώρων εστίασης
και αναψυχής
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
478.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
239.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
227.250,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
11.950,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
239.000,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

239.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

19,89%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

4,58%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία χώρων υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
Πέρα από την προφανή συνέργια με δράσεις που αφορούν υπηρεσίες τουρισμού, υπάρχει
συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και
θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Συνέργια υπάρχει και με τις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, όπως επίσης
και με τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων, καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν και να προωθηθούν μέσω
των τουριστικών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν. Προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις που θα
δεσμευτούν να συμμετάσχουν στο Τοπικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (Τ.Σ.Ε.Α.Α. Ν.
Ημαθίας) ή σε νεοϊδρυθέν Δίκτυο.
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Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στους
αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν επενδύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις δραστηριότητες με
τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της
υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα και όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που
πραγματοποιήθηκαν, διαφαίνεται αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μελών του αγροτικού νοικοκυριού για
δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέοι χώροι εστίασης και αναψυχής
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων
εστίασης και αναψυχής

ΣΤΟΧΟΣ 2015
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Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L311-3
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργικής
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L311-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς
επισκέψιμων αγροκτημάτων (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση 20
στρέμματα). Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να
ανέρχεται μέχρι το ποσό των 600.000€ - αν περιλαμβάνονται στην
επέμβαση και υποδομές διανυκτέρευσης και έως 40 κλίνες, ενώ σε
περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται, ανέρχεται μέχρι το ποσό των
300.000 €. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα αφορούν είτε ποιοτική
αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας. Οι παρεμβάσεις που
θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού
φυσικού περιβάλλοντος, όπως έχουν τεθεί στο Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας Ν. Ημαθίας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L311.
Διαφοροποίηση
προς
μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-3 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επισκέψιμων
αγροκτημάτων

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
274.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
137.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
130.150,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
6.850,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
137.000,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

137.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

11,40%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

2,63%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
Πέρα από την προφανή συνέργια με δράσεις που αφορούν υπηρεσίες τουρισμού, υπάρχει
συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και
θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Συνέργια υπάρχει και με τις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, όπως επίσης
και με τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων, καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν και να προωθηθούν μέσω
των τουριστικών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
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Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στους
αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν επενδύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις δραστηριότητες με
τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της
υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα και όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των μελών του αγροτικού νοικοκυριού για δημιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέα επισκέψιμα αγροκτημάτων
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
επισκέψιμων αγροκτημάτων

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1
0

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L311-4
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργικής
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης για στήριξη. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L311-4

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού
της υπαίθρου. Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να
ανέρχεται μέχρι το ποσό των 300.000 €. Οι παρεμβάσεις
εκσυγχρονισμού θα αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και
αύξηση της δυναμικότητας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, θα
είναι σύμφωνες με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος, όπως έχουν τεθεί στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ν.
Ημαθίας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L311.
Διαφοροποίηση
προς
μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-4 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παροχής
υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση
του τουρισμού
της υπαίθρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
171.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
85.500,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
81.225,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4.275,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
85.500,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

85.500,00
7,12%
1,64%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων
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η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς

Πέρα από την προφανή συνέργια με δράσεις που αφορούν υπηρεσίες τουρισμού, υπάρχει
συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και
θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Συνέργια υπάρχει και με τις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, όπως επίσης
και με τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων, καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν και να προωθηθούν μέσω
των τουριστικών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στους
αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν επενδύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις δραστηριότητες με
τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της
υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα και όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των μελών του αγροτικού νοικοκυριού για δημιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1

0

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

36

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L311-5
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργικής
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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L311-5

Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
μονάδων
οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς μονάδων
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών μονάδων (σε κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ:
13.20.1, 13.20.2, 13.20.3, 13.20.4, 13.93.1, 14.12.1, 14.12.2.,
14.12.3, 15.12.1, 16.10.1, 16.10.2, 16.10.3, 16.23.1, 16.29.2,
17.21.1, 20.14.72, 20.14.3, 20.41.4, 20.53.1, 23.13.1, 23.41.1,
23.49.1, 25.71.11, 25.73.1, 25.73.2, 25.73.3, 25.74.4, 28.30.3,
28.30.4, 28.30.5, 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.30.9, 31.01, 31.02,
31.09.1, 31.09.91, 31.09.92, 32.12.1, 32.20.1). Το συνολικό κόστος
της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των 300.000€.
Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα αφορούν είτε ποιοτική
αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L311.
Διαφοροποίηση
προς
μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-5 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
μονάδων
οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών
παραδοσιακής
τέχνης,
βιοτεχνικών
μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
511.144,04

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
255.572,02

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
242.793,42

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
12.778,60

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
255.572,02

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

255.572,02
21,27%
4,90%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
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Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει συνέργια με τις δράσεις που αφορούν τουρισμό,
καθώς τα παραγόμενα προϊόντα της δράσης μπορούν να προβάλλονται και να προωθούνται μέσω των
τουριστικών επιχειρήσεων στους επισκέπτες της περιοχής. Επίσης υπάρχει συμπληρωματικότητα και με
δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και θα συνδράμουν στην
ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στους
αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν επενδύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις δραστηριότητες με
τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της
υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα και όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των μελών του αγροτικού νοικοκυριού για δημιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών μονάδων
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων

ΣΤΟΧΟΣ 2015
2

2

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L311-6
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L311-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε κλάδους με βάση ταξινόμηση
ΣΤΑΚΟΔ: 95.23.1, 79.1, 77.21.10, 93.21, 93.29, 93.11).
Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το
ποσό των 300.000 €. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα αφορούν
είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L311.
Διαφοροποίηση
προς μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-6 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παροχής
υπηρεσιών

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
183.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
91.500,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
86.925,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4.575,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
91.500,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

91.500,00
7,62%
1,75%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει συνέργια με τις δράσεις που αφορούν τον τουρισμό,
καθώς πελάτες των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν μέσω της δράσης, πέρα από τον τοπικό πληθυσμό,
μπορεί να είναι και επισκέπτες της περιοχής. Επίσης υπάρχει συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες
έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της
περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την εισροή κεφαλαίων.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στους
αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν επενδύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις δραστηριότητες με
τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της
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υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα και όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των μελών του αγροτικού νοικοκυριού για δημιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

42

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L311-7
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργικής
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L311-7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α' μεταποίηση (δεν ενισχύονται τομείς και
παρεμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο του 123 “Αύξηση της αξίας
των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων”)
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση (σε
κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ: 10.39.22, 10.71.1, 10.72.1,
10.82.1, 10.82.2, 10.73.1, 10.83.1, 10.89.1, 11.01.1,. Το συνολικό
κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των
300.000 €. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα αφορούν είτε ποιοτική
αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L311.
Διαφοροποίηση
προς
μη
γεωργικές
δραστηριότητες

L311-7 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών
διατροφής μετά
την α' μεταποίηση
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
376.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
188.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
178.600,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
9.400,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
188.000,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

188.000,00
15,65%
3,60%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει συνέργια με τις δράσεις που αφορούν τουρισμό,
καθώς τα παραγόμενα προϊόντα της δράσης μπορούν να προβάλλονται και να προωθούνται μέσω των
τουριστικών επιχειρήσεων στους επισκέπτες της περιοχής. Επίσης υπάρχει συμπληρωματικότητα και με
δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και θα συνδράμουν στην
ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στους
αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν επενδύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις δραστηριότητες με
τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της
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υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα και όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των μελών του αγροτικού νοικοκυριού για δημιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες επιχειρήσεις παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α' μεταποίηση
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α' μεταποίηση

ΣΤΟΧΟΣ 2015
2
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L311-8
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L311-8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του
Υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κ.λ.π) με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
Η δράση αφορά στη βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που
αναφέρονται στις δράσεις του υπομέτρου 311) για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιομάζας, γεωθερμίας κ.λ.π) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης. Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να
ανέρχεται μέχρι το ποσό των 300.000 €.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

311.
Διαφοροποίηση
προς
μη
γεωργικές
δραστηριότητες

311.8 Βελτίωση υποδομής
επιχειρήσεων (που εντάσσονται
στις δράσεις του Υπομέτρου) για
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας)
με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
68.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
34.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
32.300,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.700,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
34.000,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

34.000,00
2,82
0,65%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει προφανώς συνεργία με τις υπόλοιπες δράσεις του
υπομέτρου, καθώς έρχεται να τις συμπληρώσει και να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της
ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επιχειρήσεις θέτει ένα
καλό παράδειγμα προς μίμηση και για τις λοιπές επιχειρήσεις της περιοχής, ανεβάζοντας τα ποιοτικά πρότυπα
και προτείνοντας λύσεις μη επιβαρυντικές για το περιβάλλον.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η ίδια η δράση είναι προϊόν καινοτομίας, καθώς με την επιλογή εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στις επιχειρήσεις τους, οι επενδυτές επιλέγουν μια λύση μη επιβαρυντική για το περιβάλλον και συγχρόνως
οικονομική για τις επιχειρήσεις τους, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, για πρώτη φορά δίνεται
η ευκαιρία στους αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν επενδύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις
δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση
της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη
βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται για τον γεωργικό της χαρακτήρα και όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των μελών του αγροτικού νοικοκυριού για δημιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων για τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
σκοπό την κάλυψη αναγκών της
επιχείρησης

2010
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2011
2012

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2013
2014
2015
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ

2007 – 2013
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)
4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν.(ΕΚ) 800/2008
2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
L312-2 Ιδρύσεις,
υπηρεσιών

επεκτάσεις,

εκσυγχρονισμοί

επιχειρήσεων

παροχής

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

ΔΡΑΣΕΙΣ

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του
Υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης.
L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο37 και σημείο
5.3.4.1. Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1974/2006.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
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Β. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικές αλλά και αδυναμίες οι
οποίες εάν αξιοποιηθούν σωστά μέσω του παρόντος Υπομέτρου μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες
ανάπτυξης διαφόρων τομέων και κατ’ επέκταση και της περιοχής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που
προέκυψαν με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης, η
ΟΤΔ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα οι
δυναμικές ανάπτυξης είναι:
 Ισχυρός γεωργικός τομέας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πλούσια και ποιοτική γεωργική παραγωγή.
 Δυναμικός κτηνοτροφικός τομέας, με πλούσια παραγωγής γάλακτος και κρέατος.
 Ανεπτυγμένη βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, και ισχυρότατη παρουσία
δυναμικών επιχειρήσεων κονσερβοποίησης φρούτων.
 Πλούσια πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδυάζεται και με την παραγωγική παράδοση της περιοχής.
 Μεγάλη ευκολία πρόσβασης, με διαθεσιμότητα τόσο οδικών δικτύων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, κλπ.)
όσο και σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία συμπληρώνεται και από την γειτνίαση (σε χρονοαπόσταση
30 λεπτών) με το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας.
 Μικρή απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα της Μακεδονίας.
 Ύπαρξη ισχυρού χαρακτήρα ποιότητας, τοπικότητας και παράδοσης, ο οποίος συνδέεται κύρια με την
γεωργική παραγωγή της περιοχής, και διαθέτει μεγάλη επικοινωνιακή δυναμική.
Από την άλλη, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η περιοχή και οι οποίες μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης είναι:
 Γήρανση και μείωση του πληθυσμού, με ρυθμούς μεγαλύτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους του
Νομού Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 Χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε σχέση με τους μέσους όρους σε επίπεδο νομού και
περιφέρειας.
 Απουσία νοοτροπίας επιχειρηματικότητας από τους ασχολουμένους με τον πρωτογενή τομέα.
 Απουσία οργανωμένων χώρων άσκησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και απουσία σχετικού
χωροταξικού σχεδιασμού.
 Πλήρης απουσία συνεργατικών κινήσεων εκ μέρους ομοειδών επιχειρήσεων.
 Μη ύπαρξη τοπικού μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας και του παραδοσιακού
χαρακτήρα της τοπικής παραγωγής, αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 Ισχνή παρουσία επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία γνωρίζουν αυξημένη
ζήτηση.
 Σταδιακός περιορισμός των εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης.
 Μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων πιστοποίησης δυνητικών προϊόντων Π.Γ.Ε., που παράγονται στην
περιοχή παρέμβασης.
Η σωστή αξιοποίηση των δράσεων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο μπορούν να
συμβάλουν στη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής αλλά και να μετατρέψουν τις αδυναμίες
που εμφανίζει σε ευκαιρίες αξιοποίησης των τομέων όπου εμφανίζονται και να συντελέσει στην αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, να προωθήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία με την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, να δημιουργήσει δυνατότητες
απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για
τη συγκράτηση ή/και την αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο με παράλληλη ενδυνάμωση των
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Μπορούν να συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία
ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες.
Επιπλέον, στα πλαίσια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΔ στον τοπικό
πληθυσμό, αλλά και σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το συγκεκριμένο Υπομέτρο, παρατηρήθηκε ότι οι
ενδιαφερόμενοι δείχνουν μεγάλη ζήτηση στην εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς ενώ η
οικονομία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, είναι
πολλές οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή.
Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο είναι οι εξής:

1ος γενικός στόχος: Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής
προστιθέμενης αξίας.
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Η περιοχή παρέμβασης στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από τον ισχυρό γεωργικό τομέα, τον
δυναμικό κτηνοτροφικό τομέα, την ανεπτυγμένη βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, αλλά και την ισχυρή παρουσία πληθώρας επιχειρήσεων βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών. Μέσω του στόχου αυτού επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των
παραγόμενων προϊόντων. Επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη νέων κλάδων οικονομίας, όπως επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών οι οποίοι θα συντελέσουν στο να προωθήσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία με την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, να δημιουργήσουν
δυνατότητες απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και την αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο με παράλληλη
ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Η δυνατότητα της περιοχής
παρέμβασης να αξιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των κλάδων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο,
διασφαλίζει και την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κατά την υλοποίηση της προσέγγισης LEADER.
Οι προτεινόμενες δράσεις του συγκεκριμένου Υπομέτρου στοχεύουν:
1. στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης,
2. στην αύξηση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας,
3. στη συγκράτηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης,
4. στην ενίσχυση της αυταπασχόλησης και αύξηση της επιχειρηματικότητας,
5. στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του
τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας,
6. στην βελτίωση της ποιότητας των τοπικών παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών,
7. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις
νέες απαιτήσεις,
8. η αύξηση των συνεργασιών για κοινή επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη.

2ος γενικός στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης
Η γεωργία και ο πολιτισμός στην περιοχή παρέμβασης αποτελούν σημαντικά κεφάλαια. Η
καλλιεργήσιμη γη και η δραστηριοποίηση του τοπικού πληθυσμού παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία.
Ωστόσο παρότι ο πολιτισμός έχει μια εντονότατη παρουσία και δραστηριοποίηση, αποτέλεσμα πλέον της
συνέχισης και αναπαραγωγής των τοπικών αξιών του τοπικού πληθυσμού η γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικά
προβλήματα. Το υπέδαφος και οι υδατικοί πόροι της περιοχής έχουν επιβαρυνθεί από τα χημικά λόγω της
εντατικοποίησης των καλλιεργειών. Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών επί
χρόνια έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο δυναμικό και αρχίζει πλέον να δημιουργεί συνθήκες
υποβάθμισης των εδαφών και μείωση βιοποικιλότητας γεγονός που σίγουρα θα επιφέρει με την σειρά του και
εγκατάλειψη των γεωργικών δραστηριοτήτων. Είναι πλέον άμεση η ανάγκη, όχι μόνον η ευαισθητοποίηση η
οποία άρχισε να υπάρχει, αλλά κύρια η κινητοποίηση των εμπλεκομένων στο πρόβλημα φορέων για
υιοθέτηση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που επιτυγχάνουν την ασφάλεια των τροφίμων και
διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, δημιουργώντας παράλληλα ένα πρόσθετο εισόδημα στους παραγωγούς.
Το συγκεκριμένο Υπομέτρο, συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου του τοπικού
προγράμματος, με την προώθηση της βελτίωσης των επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ιδία κατανάλωση, με τη
δημιουργία μικρών βιοτεχνικών μονάδων και με τη δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την α’ μεταποίηση. Οι δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο Υπομέτρο μπορεί να μην προστατεύουν
άμεσα το περιβάλλον (εκτός από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), προστατεύουν όμως την αειφόρο
διαχείριση των πόρων της περιοχής παρέμβασης, με την προστασία και διατήρηση του αγροτικού της τοπίου,
με τη διατήρηση και συνέχεια της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής και με την προώθηση της
πολιτιστικής κουλτούρας στους κατοίκους της.

3ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή
παρέμβασης
Η ποιότητα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το τοπικό
πρόγραμμα. Ο τοπικός πληθυσμός εργάζεται αλλά και ζει στην περιοχή παρέμβασης. Βιώνει την όποια
ποιότητα υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών υφίστανται στην περιοχή, με αποτέλεσμα η όποια
υποβάθμιση ή αναβάθμισή τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την τοπική κοινωνία. Με τις
προτεινόμενες δράσεις του Υπομέτρου, αναβαθμίζεται η περιοχή παρέμβασης, ενισχύεται το κοινωνικό
προφίλ της και ουσιαστικά βελτιώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η ποιότητα του τοπικού πληθυσμού. Και όχι
μόνον αφού τα παραπάνω θα γίνουν με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και συνείδησης του
τοπικού πληθυσμού.
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Με
1.
2.
3.
4.
5.

την επίτευξη των παραπάνω στοχεύεται:
η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης,
η δημιουργία κλίματος υγιών ευκαιριών απασχόλησης και αυταπασχόλησης,
η αναστροφή των δυσμενών τάσεων στην ηλικιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση,
η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού,
η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.


πνεύματος

4ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Ανάπτυξη συνεργασιών και επιχειρηματικού

Το τοπικό πρόγραμμα στηρίζεται στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως εκ τούτου ο
τοπικός πληθυσμός και κύρια οι τοπικοί επιχειρηματίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν αναγνωρίζοντας την
σημασία του προγράμματος και της χρόνιας απουσίας τους από την περιοχή παρέμβασης. Η ενεργοποίησή
τους βέβαια δεν θα αφορά μόνον την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων αλλά και την μεταξύ τους δικτύωση για
κοινή συνεργασία. Ο στόχος αυτός θα εξυπηρετηθεί άμεσα από το συγκεκριμένο Υπομέτρο, καθώς υπάρχει
δράση η οποία αφορά στη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της
τοπικής οικονομίας. Η συνεργασία που θα προκύψει θα έχει ως στόχο:
6. την παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων,
7. την προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών,
8. την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του κλάδου τους,
9. την εφαρμογή περιβαλλοντικών παρεμβάσεων,
10. την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και σχέσεων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών
στρατηγικών ανάπτυξης.
Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

L312. Στήριξη της
δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

L312-1 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
βιοτεχνικών μονάδων

888.000,00

444.000,00

421.800,00

22.200,00

444.000,00

L312. Στήριξη της
δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

L312-2 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών μονάδων

478.400,00

239.200,00

227.240,00

11.960,00

239.200,00

L312. Στήριξη της
δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

L312-3 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την
α' μεταποίηση μονάδων

615.000,00

307.500,00

292.125,00

15.375,00

307.500,00

L312. Στήριξη της
δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

L312-4 Βελτίωση
επιχειρήσεων (που
εντάσσονται στις δράσεις
του Υπομέτρου) για τη
χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (π.χ.
φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας,
γεωθερμίας κ.λ.π.) με
σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης.

68.300,00

34.150,00

32.442,50

1.707,50

34.150,00
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L312. Στήριξη της
δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

68.300,00

34.150,00

32.442,50

1.707,50

34.150,00

2.118.000,00

1.059.000,00

1.006.050,00

52.950,00

1.059.000,00

L312-5 Δικτύωση
ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L312

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L312-1
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου
L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε A.A.E. OTA

Ο.Τ.Δ.
ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς
βιοτεχνικών μονάδων (σε κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ:
10.39.22, 10.71.1, 10.72.1, 10.82.1, 10.82.2, 10.73.1, 10.83.1,
10.89.1, 11.01.1, 13.20.1, 13.20.2, 13.20.3, 13.20.4, 13.93.1,
14.12.1, 14.12.2., 14.12.3, 15.12.1, 16.10.1, 16.10.2, 16.10.3,
16.23.1, 16.29.2, 17.21.1, 20.14.72, 20.14.3, 20.41.4, 20.53.1,
23.13.1, 23.41.1, 23.49.1, 25.71.11, 25.73.1, 25.73.2, 25.73.3,
25.74.4, 28.30.3, 28.30.4, 28.30.5, 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8,
28.30.9, 31.01, 31.02, 31.09.1, 31.09.91, 31.09.92, 32.12.1, 32.20.1).
Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το
ποσό των 300.000 €. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα αφορούν
είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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B. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

L312. Στήριξη της
δημιουργίας
και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

L312-1
Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
βιοτεχνικών μονάδων

888.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
444.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
421.800,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
22.200,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
444.000,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

444.000,00
41,93%
8,51%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνεργία με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει συνεργία με τις δράσεις που αφορούν τουρισμό,
καθώς τα παραγόμενα προϊόντα της δράσης μπορούν να προβάλλονται και να προωθούνται μέσω των
τουριστικών επιχειρήσεων στους επισκέπτες της περιοχής. Επίσης υπάρχει συμπληρωματικότητα και με
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δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και θα συνδράμουν στην
ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι προωθείται η ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς
ενισχύεται η επιχειρηματικότητα, με τη δημιουργία επενδύσεων εκτός του πρωτογενή τομέα με απώτερο
στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη συγκράτηση ή και την αύξηση του
πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Όπως
φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους φυσικών και νομικών
προσώπων για δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες βιοτεχνικές μονάδων
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
βιοτεχνικών μονάδων

ΣΤΟΧΟΣ 2015
2
2

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L312-2
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου
L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
υπηρεσιών

εκσυγχρονισμοί

επιχειρήσεων

παροχής

Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε κλάδους με βάση ταξινόμηση
ΣΤΑΚΟΔ: 95.23.1, 79.1, 77.21.10, 93.21, 93.29, 93.11). Το συνολικό
κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των
300.000 €. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα αφορούν είτε ποιοτική
αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L312. Στήριξη της
δημιουργίας
και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ
L312-2 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
478.400,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
239.200,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
227.240,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
11.960,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
239.200,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

239.200,00
22,59%
4,59%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνεργία με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει συνεργία με τις δράσεις που αφορούν τον τουρισμό,
καθώς πελάτες των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν μέσω της δράσης, πέρα από τον τοπικό πληθυσμό,
μπορεί να είναι και επισκέπτες της περιοχής. Επίσης υπάρχει συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες
έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της
περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την εισροή κεφαλαίων.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι προωθείται η ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς
ενισχύεται η επιχειρηματικότητα, με τη δημιουργία επενδύσεων εκτός του πρωτογενή τομέα με απώτερο
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στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη συγκράτηση ή και την αύξηση του
πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Όπως
φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους φυσικών και νομικών
προσώπων για δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

ΣΤΟΧΟΣ 2015
2
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L312-3
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου
L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. Δεν ενισχύονται τομείς και
παρεμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο του 123 «Αύξηση της αξίας
των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L312-3

Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση )
σε κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ: 10.39.22, 10.71.1, 10.72.1,
10.82.1, 10.82.2, 10.73.1, 10.83.1, 10.89.1, 11.01.1. Το συνολικό
κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των
300.000 €. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα αφορούν είτε ποιοτική
αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

L312. Στήριξη της
δημιουργίας
και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

L312-3 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την
α' μεταποίηση

615.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
307.500,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
292.125,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
15.375,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
307.500,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

307.500,00
29,04%
5,90%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνεργία με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, διαφορετικών από τη γεωργία, μπορεί να συμπληρωθεί και με την
εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
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Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει συνεργία με τις δράσεις που αφορούν τουρισμό,
καθώς τα παραγόμενα προϊόντα της δράσης μπορούν να προβάλλονται και να προωθούνται μέσω των
τουριστικών επιχειρήσεων στους επισκέπτες της περιοχής. Επίσης υπάρχει συμπληρωματικότητα και με
δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και θα συνδράμουν στην
ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι προωθείται η ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς
ενισχύεται η επιχειρηματικότητα, με τη δημιουργία επενδύσεων εκτός του πρωτογενή τομέα με απώτερο
στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη συγκράτηση ή και την αύξηση του
πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Όπως
φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους φυσικών και νομικών
προσώπων για δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες επιχειρήσεις παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

ΣΤΟΧΟΣ 2015
2
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L312-4
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου
L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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L312-4

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του
Υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
Η δράση αφορά στη βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που
αναφέρονται στις δράσεις του υπομέτρου αυτού) για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιομάζας, γεωθερμίας κ.λ.π) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης. Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να
ανέρχεται μέχρι το ποσό των 300.000 €.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

L312. Στήριξη της
δημιουργίας
και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

L312-4 Βελτίωση
επιχειρήσεων (που
εντάσσονται στις δράσεις
του Υπομέτρου) για τη
χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας,
γεωθερμίας) με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης.

68.300,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

34.150,00

32.442,50

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.707,50

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
34.150,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

34.150,00
3,22%
0,65%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει προφανώς συνεργία με τις υπόλοιπες δράσεις του
υπομέτρου, καθώς έρχεται να τις συμπληρώσει και να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της
ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επιχειρήσεις θέτει ένα
καλό παράδειγμα προς μίμηση και για τις λοιπές επιχειρήσεις της περιοχής, ανεβάζοντας τα ποιοτικά πρότυπα
και προτείνοντας λύσεις μη επιβαρυντικές για το περιβάλλον.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η ίδια η δράση είναι προϊόν καινοτομίας, καθώς με την επιλογή εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στις επιχειρήσεις τους, οι επενδυτές επιλέγουν μια λύση μη επιβαρυντική για το περιβάλλον και συγχρόνως
οικονομική για τις επιχειρήσεις τους, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, προωθείται η ιδιωτική
πρωτοβουλία, καθώς ενισχύεται η επιχειρηματικότητα, με τη δημιουργία επενδύσεων εκτός του πρωτογενή
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τομέα με απώτερο στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, και κυρίως τη συγκράτηση ή και
την αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Όπως
φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους φυσικών και νομικών
προσώπων για δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L312-5
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου
L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

L312-5

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
Η δράση αφορά τη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών
επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας. Το συνολικό
κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των
300.000 € (ή 100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες
για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων).
Προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της
απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του Δικτύου με 5
τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των 5 επιχειρήσεων που
απαιτούνται, θα πρέπει τουλάχιστον και οι 5, ή τα 2/3 αυτών, να
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος, και σε αντικείμενο που σχετίζεται σε τομείς και
δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4 του Π.Α.Α.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L312. Στήριξη της
δημιουργίας
και
ανάπτυξης πολύ
μικρών
επιχειρήσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ
L312-5 Δικτύωση
ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
68.300,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
34.150,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
32.442,50

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.707,50

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
34.150,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

34.150,00
3,22%
0,65%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνεργία με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η δημιουργία ενός ή περισσοτέρων δικτύων επιχειρήσεων κλάδων της τοπικής οικονομίας θα ενισχύσει
την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας δίαυλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των επενδυτών. Στην
ουσία, αυτή η δράση έρχεται να καλύψει όλες τις υπόλοιπες δράσεις, ενεργώντας συμπληρωματικά με
απώτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση της
επιχειρηματικότητας.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και
προωθείται η ποιότητα σε παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, φιλοδοξώντας να συμπαρασύρει και άλλους
επενδυτές σε μια διαδικασία ποιοτικής αναβάθμισης.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Όπως
φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους φυσικών και νομικών
προσώπων για δημιουργία ενός ή περισσοτέρων δικτύων επιχειρήσεων κλάδων της τοπικής οικονομίας.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

2009

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

67

Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών
επιχειρήσεων

2010
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2011
2012

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2013
2014
2015
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2007 – 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού
Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα.
Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311,
που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων
σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ)
800/2008

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. ΟΤΑ
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Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης (γραφεία- περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
L313-2

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων

L313-3

Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
περιοχών
Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΔΡΑΣΕΙΣ

L313-5 Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης,
L313-6 Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και
αναψυχής,
L313-8 Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου,
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του
Υπομέτρου, μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 2000.
Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές
τουριστικές εγκαταστάσεις, αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. 2974/710/8-4-2009
(ΦΕΚ670/Β10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και των
προδιαγραφών όπως έχουν τεθεί στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ν.
Ημαθίας.
Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, θα προβλεφθεί
επιπλέον βαθμολόγηση για όσες επενδύσεις προβλέπουν (στα πλαίσια
του προϋπολογισμού) εγκατάσταση Α.Π.Ε.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο37 και
σημείο 5.3.4.1. Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1974/2006.

Β. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικές αλλά και αδυναμίες οι
οποίες εάν αξιοποιηθούν σωστά μέσω του παρόντος Υπομέτρου μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες
ανάπτυξης διαφόρων τομέων και κατ’ επέκταση και της περιοχής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που
προέκυψαν με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης, η
ΟΤΔ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα οι
δυναμικές ανάπτυξης είναι:
 Μεγάλο φυσικό κάλλος, κυρίως στα τμήματα της περιοχής παρέμβασης που γειτνιάζουν με τα Πιέρια
Όρη και το Βέρμιο.
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Ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας, είτε εντός της περιοχής
παρέμβασης (μακεδονικοί τάφοι Ανθεμίων, νεολιθικός οικισμός Νικομήδειας, κλπ.) είτε στις παρυφές
αυτής (Βεργίνα, Σχολή Αριστοτέλη, κλπ.). Οι χώροι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς
πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Ύπαρξη χώρων μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (μοναστήρια, βυζαντινές εκκλησίες, κλπ.) οι
οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Πλούσια πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδυάζεται και με την παραγωγική παράδοση της περιοχής.
 Μεγάλη ευκολία πρόσβασης, με διαθεσιμότητα τόσο οδικών δικτύων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, κλπ.)
όσο και σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία συμπληρώνεται και από την γειτνίαση (σε χρονοαπόσταση
30 λεπτών) με το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας.
 Μικρή απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα της Μακεδονίας.
 Ύπαρξη ισχυρού χαρακτήρα ποιότητας, τοπικότητας και παράδοσης, ο οποίος συνδέεται κύρια με την
γεωργική παραγωγή της περιοχής, και διαθέτει μεγάλη επικοινωνιακή δυναμική.
Από την άλλη, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η περιοχή και οι οποίες μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης είναι:
 Γήρανση και μείωση του πληθυσμού, με ρυθμούς μεγαλύτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους του
Νομού Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 Χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε σχέση με τους μέσους όρους σε επίπεδο νομού και
περιφέρειας.
 Απουσία νοοτροπίας επιχειρηματικότητας από τους ασχολουμένους με τον πρωτογενή τομέα.
 Πλήρης ανυπαρξία τουριστικής υποδομής.
 Πλήρης απουσία συνεργατικών κινήσεων εκ μέρους ομοειδών επιχειρήσεων.
 Μη ύπαρξη τοπικού μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας και του παραδοσιακού
χαρακτήρα της τοπικής παραγωγής, αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 Σταδιακός περιορισμός των εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης.
Η σωστή αξιοποίηση των δράσεων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο μπορούν να
συμβάλουν στη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής αλλά και να μετατρέψουν τις αδυναμίες
που εμφανίζει σε ευκαιρίες αξιοποίησης των τομέων όπου εμφανίζονται και να συντελέσουν στην βελτίωση
και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της
επισκεψιμότητας της περιοχής παρέμβασης καθώς και στην προβολή – προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των περιοχών.
Επιπλέον, στα πλαίσια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΔ στον τοπικό
πληθυσμό, αλλά και σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το συγκεκριμένο Υπομέτρο, παρατηρήθηκε ότι οι
ενδιαφερόμενοι δείχνουν μεγάλη ζήτηση στην εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς ενώ η
οικονομία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, ο
τοπικός πληθυσμός επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε νέου είδους επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν στην
περιοχή παρέμβασης. Ενδιαφέρον επίσης εκδηλώθηκε και από τους δήμους της περιοχής οι οποίοι επιθυμούν
να προβάλουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής τους.
Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο είναι οι εξής:

1ος γενικός στόχος: Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής
προστιθέμενης αξίας.
Σήμερα όλο και πιο έντονα παρουσιάζεται η απαίτηση των καταναλωτών για ασφαλέστερα προϊόντα
χωρίς συμβιβασμούς και με περιβαλλοντικό σεβασμό. Ο καθοριστικός ρόλος του καταναλωτή και οι
σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ δημιουργούν νέες υποχρεώσεις και ανάγκες στις
μεταποιητικές επιχειρήσεις και στους προμηθευτές τους και σίγουρα κατ΄ επέκταση προδιαγράφουν νέες
γεωργικές πρακτικές. Κάτι βέβαια που με τη σειρά του προϋποθέτει δομικές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα
αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή της περιοχής. Το ρητό ότι δεν σκέφτομαι απλά για να παράγω αλλά για
να ικανοποιώ σε συνεχή βάση τον απαιτητικό και «ψυλλιασμένο» καταναλωτή, είναι μια πραγματικότητα που
ο Ημαθιώτης επιχειρηματίας έχει ήδη καταλάβει. Ακόμη έννοιες όπως, η προαγωγή της επιχειρηματικότητας
με χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, η επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση, η ενίσχυση της
μεταποίησης και τυποποίησης, η καινοτομία εφαρμογής δράσεων (τουρισμός), η τήρηση των
περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων και των τεχνικών διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των
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παραγομένων προϊόντων και η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων δείχνουν να επανεμφανίζονται στο
επιχειρηματικό προσκήνιο με άλλη μεγαλύτερη βαρύτητα.
Μέσω του στόχου αυτού θα επιδιωχθεί:
 η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής που
κατευθύνονται κατά συνέπεια στην μεταποίηση γεωργικής παραγωγής. Απώτερος στόχος είναι ο
μεταποιητικός κλάδος να διατηρήσει, να βελτιώσει αλλά κυρίως να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά
του έτσι ώστε να καταστεί ικανός να ανταπεξέλθει στις διεθνείς πιέσεις τόσο της αγοράς όσο της
ενέργειας και των πρώτων υλών. Ήδη οι πιέσεις είναι μεγάλες και καθοριστικές για την εικόνα του
μεταποιητικού κλάδου στην περιοχή αλλά και το εισόδημα των εργαζομένων ενώ αναμένεται να
ενταθούν ακόμη περισσότερο. Η επιδιωκόμενη αύξηση της ανταγωνιστικότητας δε θα επιφέρει με
την σειρά της και αύξηση της ζήτησης των προϊόντων με αποτέλεσμα και την αύξηση των εξαγωγών
που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή.
 Η ανάπτυξη νέων κλάδων της οικονομίας ιδίως του τουρισμού και της αναψυχής οι οποίοι έχουν
σημαντική παρουσία στο ακαθάριστο τοπικό προϊόν. Ωστόσο χρειάζονται ενίσχυση και στήριξη
προκειμένου να αποτελέσουν μια αξιόπιστη και με προοπτικές επιχειρηματική διέξοδο στην τοπική
οικονομία δεδομένου ότι αποτελούν ικανούς παραγωγούς βασικού ή συμπληρωματικού εισοδήματος
στον τοπικό πληθυσμό.
 Η συνθετική και πολλαπλασιαστική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας δεδομένου ότι η ανάπτυξη του
δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα συμπαρασύρει και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα
αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
Η δυνατότητα της περιοχής παρέμβασης να αξιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των κλάδων που
εντάσσονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο, διασφαλίζει και την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κατά την
υλοποίηση της προσέγγισης LEADER.
Οι προτεινόμενες δράσεις του συγκεκριμένου Υπομέτρου στοχεύουν:
1. στην αύξηση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας,
2. στη συγκράτηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης,
3. στην ενίσχυση της αυταπασχόλησης και αύξηση της επιχειρηματικότητας,
4. στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του
τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας,
5. στην προώθηση – προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
6. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις
νέες απαιτήσεις,

2ος γενικός στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης
Η γεωργία και ο πολιτισμός στην περιοχή παρέμβασης αποτελούν σημαντικά κεφάλαια. Η
καλλιεργήσιμη γη και η δραστηριοποίηση του τοπικού πληθυσμού παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία.
Ωστόσο παρότι ο πολιτισμός έχει μια εντονότατη παρουσία και δραστηριοποίηση, αποτέλεσμα πλέον της
συνέχισης και αναπαραγωγής των τοπικών αξιών του τοπικού πληθυσμού η γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικά
προβλήματα. Το υπέδαφος και οι υδατικοί πόροι της περιοχής έχουν επιβαρυνθεί από τα χημικά λόγω της
εντατικοποίησης των καλλιεργειών. Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών επί
χρόνια έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο δυναμικό και αρχίζει πλέον να δημιουργεί συνθήκες
υποβάθμισης των εδαφών και μείωση βιοποικιλότητας γεγονός που σίγουρα θα επιφέρει με την σειρά του και
εγκατάλειψη των γεωργικών δραστηριοτήτων. Είναι πλέον άμεση η ανάγκη, όχι μόνον η ευαισθητοποίηση η
οποία άρχισε να υπάρχει, αλλά κύρια η κινητοποίηση των εμπλεκομένων στο πρόβλημα φορέων για
υιοθέτηση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που επιτυγχάνουν την ασφάλεια των τροφίμων και
διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, δημιουργώντας παράλληλα ένα πρόσθετο εισόδημα στους παραγωγούς.
Το συγκεκριμένο Υπομέτρο, συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου του τοπικού
προγράμματος, με την προώθηση της βελτίωσης των επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ιδία κατανάλωση, με τη
δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου. Επίσης με τη σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, τη
δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, με την προβολή και προώθηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών επιτυγχάνεται η αειφόρος διαχείριση των πολιτιστικών
πόρων της περιοχής.
Οι δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο Υπομέτρο μπορεί να μην προστατεύουν άμεσα το
περιβάλλον (εκτός από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), προστατεύουν όμως την αειφόρο
διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης, με την προστασία και διατήρηση
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του αγροτικού της τοπίου, με τη διατήρηση και συνέχεια της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής και με την
προώθηση της πολιτιστικής κουλτούρας στους κατοίκους της. Οι δράσεις που αφορούν δημόσιες
παρεμβάσεις συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της περιοχής.

3ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή
παρέμβασης
Η ποιότητα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το τοπικό
πρόγραμμα. Ο τοπικός πληθυσμός εργάζεται αλλά και ζει στην περιοχή παρέμβασης. Βιώνει την όποια
ποιότητα υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών υφίστανται στην περιοχή, με αποτέλεσμα η όποια
υποβάθμιση ή αναβάθμισή τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την τοπική κοινωνία. Με τις
προτεινόμενες δράσεις του Υπομέτρου, αναβαθμίζεται η περιοχή παρέμβασης, ενισχύεται το κοινωνικό
προφίλ της και ουσιαστικά βελτιώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η ποιότητα του τοπικού πληθυσμού. Και όχι
μόνον αφού τα παραπάνω θα γίνουν με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και συνείδησης του
τοπικού πληθυσμού.
Με την επίτευξη των παραπάνω στοχεύεται:
1. η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης,
2. η δημιουργία κλίματος υγιών ευκαιριών απασχόλησης και αυταπασχόλησης,
3. η αναστροφή των δυσμενών τάσεων στην ηλικιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση,
4. η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού,
5. η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.

4ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Ανάπτυξη συνεργασιών και επιχειρηματικού
πνεύματος
Το τοπικό πρόγραμμα στηρίζεται στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως εκ τούτου ο
τοπικός πληθυσμός και κύρια οι τοπικοί επιχειρηματίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν αναγνωρίζοντας την
σημασία του προγράμματος και της χρόνιας απουσίας τους από την περιοχή παρέμβασης. Η ενεργοποίησή
τους βέβαια δεν θα αφορά μόνον την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων αλλά και την μεταξύ τους δικτύωση για
κοινή συνεργασία. Ο στόχος αυτός θα εξυπηρετηθεί έμμεσα από το συγκεκριμένο Υπομέτρο, καθώς δράσεις
που να ενισχύουν τη δικτύωση δεν υπάρχουν στο Υπομέτρο, αλλά μέσω άλλων δράσεων δικτύωσης που
αφορούν άλλο Υπομέτρο, οι επωφελούμενοι της δικτύωσης θα είναι και οι επιχειρηματίες του συγκεκριμένου
Υπομέτρου. Η συνεργασία που θα προκύψει θα έχει ως στόχο:
1. την παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων,
2. την προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών,
3. την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του κλάδου τους,
4. την εφαρμογή περιβαλλοντικών παρεμβάσεων,
5. την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και σχέσεων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών
στρατηγικών ανάπτυξης.
Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

ΔΡΑΣΕΙΣ

L313-1 Ίδρυση
και
εκσυγχρονισμός
τοπικών κέντρων
τουριστικής
πληροφόρησης
(γραφεία περίπτερα
ενημέρωσης και
πληροφόρησης)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

20.500,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

20.500,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

19.475,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.025,00

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00
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L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-2 Σήμανση
αξιοθέατων,
μνημείων.

48.000,00

48.000,00

45.600,00

2.400,00

0,00

L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313- Ποδηλατικές
διαδρομές σε
περιοχές της
αγροτικής υπαίθρου

63.000,00

63.000,00

59.850,00

3.150,00

0,00

L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-4 Προβολή
και προώθηση των
συγκριτικών
πλεονεκτημάτων
των περιοχών

34.000,00

23.800,00

22.610,00

1.190,00

10.200,00

L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-5 Ίδρυση,
επέκταση και
εκσυγχρονισμός
μικρής
δυναμικότητας
υποδομές
διανυκτέρευσης

852.000,00

426.000,00

404.700,00

21.300,00

426.000,00

L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-6 Ίδρυση,
επέκταση και
εκσυγχρονισμός,
χώρων εστίασης και
αναψυχής

720.000,00

360.000,00

342.000,00

18.000,00

360.000,00

L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-8 Ίδρυση,
επέκταση και
εκσυγχρονισμός,
επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του
τουρισμού της
υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές
μορφές τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών,
χώροι γευσιγνωσίας).

300.000,00

150.000,00

142.500,00

7.500,00

150.000,00

2.037.500,00

1.091.300,00

1.036.735,00

54.565,00

946.200,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
4ο Τρίμηνο

2014

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1ο Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2013

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2012

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2011

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2010

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2009

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο
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Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2015

75

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L313 -1
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

L313

Α. Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

L313-1

Ίδρυση
και
εκσυγχρονισμός
τοπικών
κέντρων
τουριστικής
πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων υποδοχής
και ενημέρωσης επισκεπτών, τα οποία θα διευκολύνουν και θα
κατευθύνουν την κίνηση τους στις διαθέσιμες τουριστικές διαδρομές
στην περιοχή παρέμβασης. Ανώτατο συνολικό κόστος σε € 300.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L313. Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

ΔΡΑΣΕΙΣ
L313-1 Ίδρυση και
εκσυγχρονισμός τοπικών
κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
20.500,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
20.500,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

19.475,00

1.025,00

0,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

20.500,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

1,88%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

0,39%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης δράσης εδράζεται στην αξιοποίηση του μεγάλου και αναξιοποίητου
τουριστικού δυναμικού, το οποίο με τη μορφή τουριστικών πόρων, διαθέτει η περιοχή παρέμβασης. Αποτελεί
ουσιαστική απάντηση στην σημαντικότατη έλλειψη οργανωμένης προσπάθειας πληροφόρησης, διαχείρισης
και υποστήριξης των επισκεπτών, και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και στην βελτίωση του βαθμού
ικανοποίησης των επισκεπτών.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης, καθώς αντιμετωπίζεται ως ένα
ενιαίο σύνολο με σημαντικές και απολύτως αλληλοσυνδεόμενες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης.
Άλλωστε, οι τουριστικοί πόροι και τα τουριστικού χαρακτήρα ισχυρά σημεία βρίσκονται διάσπαρτα σε
ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, οι ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος (τάσεις της τουριστικής
αγοράς, κλπ.) είναι επίσης κοινές, ενώ και για τον κάθε επισκέπτη η περιοχή παρέμβασης αποτελεί ένα ενιαίο
σύνολο με τουριστικό ενδιαφέρον.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της προτεινόμενης δράσης παρουσιάζει συνέργια με πληθώρα άλλων δράσεων του τοπικού
προγράμματος, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν:
 Η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης.
 Η δημιουργία χώρων εστίασης.
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας, όπου προφανώς θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.
 Η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών με παραδοσιακό και τοπικό χαρακτήρα, για τις
οποίες η ενίσχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα,
αναπτυσσόμενη αγορά.
Ουσιαστικά, μέσα από τις συνέργιες αυτές τονίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παραπάνω δράσεων
και γίνεται πράξη η επιθυμία για δημιουργία πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των
ενεργειών και για μεγιστοποίηση του τελικού αναμενόμενου αποτελέσματος.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης αυτής συνίσταται στην σχεδόν πλήρη απουσία σχετικών δράσεων και
υποδομών στην περιοχή παρέμβασης, στην επιθυμία για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι
τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και στην αυξημένη σημασία που δίδεται – για πρώτη
φορά σε τοπικό επίπεδο – στην επικοινωνία, στην πληροφόρηση, στην υποστήριξη και εξυπηρέτηση των
επισκεπτών.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

77

Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, όπως προέκυψε από τις συναντήσεις και τις ενημερώσεις που
πραγματοποίησε η ΟΤΔ με του τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης, και
δικαιολογείται από την αντίληψη όλων, αλλά κυρίως των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την
σημασία της ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα και από την δεδηλωμένη διάθεση εφαρμογής καινοτόμων
επικοινωνιακών προσεγγίσεων, οι οποίες μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης
Εκσυγχρονισμός
τοπικών
κέντρων
τουριστικής πληροφόρησης

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1
0

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L313-2
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

L313

Α. Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

L313-2

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
Σήμανση των σημαντικότερων αξιοθέατων, μνημείων, χώρων
τουριστικού ενδιαφέροντος, κλπ., με αναφορά βασικών στοιχείων και
χρονοαπόστασης, με χρήση ενιαίων χρωμάτων και υλικών, με γνώμονα
την διευκόλυνση των επισκεπτών, προκειμένου ευκολότερα να
μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους ποικίλους τουριστικούς πόρους
της περιοχής παρέμβασης. Ανώτατο συνολικό κόστος 300.000,00 €.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L313. Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313 -2 Σήμανση αξιοθέατων
και μνημείων
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
48.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
48.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

45.600,00

2.400,00

0,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

48.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

4,40%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

0,92%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ενίσχυση του τριτογενούς τομέα δράσης, και ειδικότερα του τουρισμού, αποτελεί μία από τις σημαντικές
προτεραιότητες, δεδομένης της πληθώρας των τουριστικών πόρων που διαθέτει η περιοχή παρέμβασης.
Μέσω της προτεινόμενης δράσης σήμανσης λοιπόν, στην οποία θα καταγράφεται και η χρονοαπόσταση,
προβάλλονται οι τουριστικοί πόροι που αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την περιοχή,
διευκολύνεται η κίνηση των επισκεπτών, αξιοποιούνται οι σημαντικότερες ευκαιρίες (σε επίπεδο τουριστικών
τάσεων) που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον και επιλύεται μία χρόνια αδυναμία που αφορά την ελλιπή
παρουσίαση και την άναρχη και περιορισμένη σήμανση των χώρων ενδιαφέροντος.
Καθίσταται έτσι εφικτή η βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και διαμορφώνονται οι
απαραίτητες συνθήκες ενίσχυσης του τουριστικού ενδιαφέροντος για την περιοχή, με προφανές αποτέλεσμα
την ενίσχυση του τριτογενούς τομέα (με όλα τα πολλαπλασιαστικά του αποτελέσματα), που αποτελεί και
έναν από τους κυρίαρχους στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προτεινόμενη δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, δεδομένου ότι αφενός τα προς
σήμανση αξιοθέατα, μνημεία, κλπ., βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη την περιοχή και αφετέρου
εντάσσονται σε τουριστικές διαδρομές που περιλαμβάνουν επίσης ολόκληρη την περιοχή. Βελτιώνει έτσι τις
τουριστικές υποδομές στο σύνολο της περιοχής και συμβάλλει αποφασιστικά στην στοχούμενη τουριστική
ανάπτυξη.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η προτεινόμενη δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων ενίσχυσης του τριτογενούς τομέα
δραστηριότητας, όπου η έμφαση δίδεται στην τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης, με γνώμονα
την αξιοποίηση της πληθώρας των τουριστικών της πόρων. Ως εκ τούτου κινείται προς την ίδια κατεύθυνση
και συμβάλλει από κοινού στην υλοποίηση των στόχων με τις δράσεις:
 Ενίσχυσης των τουριστικών υποδομών.
 Προβολής των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
 Δημιουργίας κέντρων τουριστικής πληροφόρησης.
 Δημιουργίας ποδηλατικών διαδρομών.
Είναι προφανής ο στόχος δημιουργίας πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων μέσα από την επιδίωξη
συνεργιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα και στην
γενικότερη οικονομία της περιοχής παρέμβασης.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Οι δράσεις σήμανσης των αξιοθέατων δεν είναι φυσικά μια καινοτόμα δράση, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί
κατά το παρελθόν αντίστοιχες παρεμβάσεις στο νομό Ημαθίας. Για πρώτη όμως φορά η σήμανση αφορά την
περιοχή παρέμβασης και τους τουριστικούς της πόρους, καθώς μέχρι σήμερα καλυπτόταν μόνο οι ορεινές
περιοχές του νομού, στις οποίες εστιαζόταν το ενδιαφέρον. Αποτελεί λοιπόν καινοτομία σε επίπεδο περιοχής,
ενώ καινοτομία αποτελεί και η προβλεπόμενη αναγραφή της χρονοαπόστασης, η οποία αναμένεται να
διευκολύνει περαιτέρω την κίνηση των επισκεπτών και τον από μέρους τους προγραμματισμό των
τουριστικών διαδρομών τις οποίες θα ακολουθήσουν.
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Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Από την διαδικασία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας προέκυψε το ισχυρό ενδιαφέρον των ιδιωτών
επενδυτών για υλοποίηση έργων στον τουριστικό τομέα, ενδιαφέρον το οποίο συμπαρασύρει και την
δεδηλωμένη πρόθεση των τοπικών φορέων (ΟΤΑ, Συλλογικοί φορείς, κλπ.) να στηρίξουν με κάθε
προσπάθεια και κάθε μέσον το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι δεδομένο ότι
το ενδιαφέρον για τις δράσεις σήμανσης θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο είτε από του ΟΤΑ, είτε από άλλους
φορείς, όπως για παράδειγμα ο Τοπικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σύλλογος
Ξενοδόχων Ημαθίας, κλπ.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010
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Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
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3ο
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1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
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Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L313-3
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

L313

Α. Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

L313-3

Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών, οι οποίες θα συνδέουν σημεία
τουριστικού ενδιαφέροντος. Ανώτατο συνολικό κόστος 300.000,00€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα
το τοπικό πρόγραμμα.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313. Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

ΔΡΑΣΕΙΣ

L313-3 Ποδηλατικές
διαδρομές σε περιοχές της
αγροτικής υπαίθρου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
63.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
63.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
59.850,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ
3.150,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
0,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

63.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

5,77%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

1,21%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης δράσης εδράζεται στην προσπάθεια για αξιοποίηση των τουριστικών
πόρων της περιοχής παρέμβασης, με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον και στους χώρους αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, οι μικρές χρονοαποστάσεις των οποίων επιτρέπουν την εύκολη ποδηλατική μετακίνηση. Έτσι,
θα διευκολυνθεί η κίνηση των επισκεπτών εντός της περιοχής παρέμβασης, θα γίνει ευχερέστερη η επαφή
τους με τα σημεία ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα θα εμπλουτισθεί το τουριστικό προϊόν, με νέες
δραστηριότητες (ποδηλασία), οι οποίες είναι απόλυτα συμβατές με τις σύγχρονες τουριστικές τάσεις, όπως
αυτές καταγράφονται στην SWOT Analysis και στην ανάλυση των τάσεων του τριτογενούς τομέα
δραστηριοτήτων.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης, καθώς αποσκοπείτε η σύνδεση
με ποδηλατοδρόμους ει δυνατόν του συνόλου της περιοχής, καθώς κάτι τέτοιο θα διευκολύνει την
αξιοποίηση της πλειονότητας των τουριστικών πόρων, οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι στο σύνολο της
επιλεγείσας περιοχής. Έτσι, θα αξιοποιηθεί η συνεχής τάση και αναζήτηση για αυξημένη επαφή των
επισκεπτών με τη φύση, το περιβάλλον, την παράδοση και την ιστορία (επαφή την οποία προσφέρει η
κίνηση με ποδήλατο), θα καλυφθεί η χρόνια αδυναμία εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και θα γίνει
ελκυστικότερη η περιοχή παρέμβασης ως τουριστικός προορισμός, καλύπτοντας έτσι μέρος της ανισότητας
με τις ορεινές περιοχές του νομού Ημαθίας.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η προτεινόμενη δράση αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης της τουριστικής
οικονομίας της περιοχής παρέμβασης, και συμβάλλει στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων από κοινού με
τις δράσεις:
 Ενίσχυσης των τουριστικών υποδομών.
 Προβολής των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
 Δημιουργίας κέντρων τουριστικής πληροφόρησης.
Διευκολύνεται έτσι η κοινή προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού τομέα στην περιοχή παρέμβασης και
διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, ώστε το συνολικό
τελικό αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των αποτελεσμάτων των επιμέρους μερών –
δράσεων.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της συγκεκριμένης δράσης είναι προφανής, και οφείλεται στο γεγονός ότι
υιοθετείται για πρώτη φορά ένα πρότυπο τουριστικής υπηρεσίας η οποία σέβεται το περιβάλλον, προάγει την
άμεση επαφή των επισκεπτών με τους τουριστικούς πόρους και διευκολύνει την αποκομιδή εμπειριών, η
οποία είναι και το κυρίαρχο ζητούμενο για τον σύγχρονο ταξιδιώτη.
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Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, όπως προέκυψε από τις συναντήσεις και τις ενημερώσεις που
πραγματοποίησε η ΟΤΔ με του τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης, και
δικαιολογείται από την αντίληψη όλων, αλλά κυρίως των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την
σημασία της ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα και από την δεδηλωμένη διάθεση εμπλουτισμού του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και σχεδιασμού και προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών προς τους
επισκέπτες, οι οποίες θα είναι συμβατές με τις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της
αγροτικής υπαίθρου

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L313-4
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

L313

Α. Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

L313-4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
Ολοκληρωμένες δράσης προβολής (διαφημιστικές καταχωρήσεις, έντυπο
υλικό, εκδηλώσεις προβολής, λοιπό υλικό προβολής, κλπ.) των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των χαρακτηριστικών της περιοχής
παρέμβασης, με έμφαση στις οικονομικές της δραστηριότητες, και
ιδιαίτερα στον πρωτογενή και στον τριτογενή τομέα. Ανώτατο συνολικό
κόστος 100.000,00€
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-4 Προβολή και προώθηση
των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των περιοχών
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
34.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
23.800,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
22.610,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.190,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
10.200,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

23.800,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

2,18%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

0,46%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΠΩΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Όπως τεκμηριωμένα καταγράφηκε στην Ανάλυση SWOT, η περιοχή παρέμβασης διαθέτει πληθώρα
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, η αξιοποίηση των οποίων δύναται να εγγυηθεί την μελλοντική της
ανάπτυξη. Ωστόσο, απαιτείται μέσα από ολοκληρωμένες δράσης προώθησης και επικοινωνίας να προβληθούν
αυτά τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα γνώσης όσων δεν είναι
μόνιμοι κάτοικοι για την περιοχή παρέμβασης, την δυναμική, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προτεινόμενη δράση έχει εφαρμογή σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, με δεδομένο ότι ο χωρικός
περιορισμός δεν έχει νόημα στην προκειμένη περίπτωση, καθώς μπορούν – και πρέπει – να προβληθούν τα
πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά ολόκληρης της περιοχής, η οποία αποτελεί μία ενιαία οντότητα, με
ίδιους στόχους, ίδια προβλήματα και ίδιες προκλήσεις για το μέλλον. Άλλωστε, εντάσσεται στην στρατηγική
ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής και τα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση των επικοινωνιακών
πρακτικών που θα ενταχθούν αναμένεται να διαχυθούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η επικοινωνία και η προβολή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα την ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης και
ενίσχυσης του τριτογενούς τομέα δραστηριότητας, όπου η έμφαση δίδεται στην τουριστική ανάπτυξη στην
περιοχή παρέμβασης, με γνώμονα την αξιοποίηση της πληθώρας των τουριστικών της πόρων. Ως εκ τούτου
έρχεται να συμπληρώσει και να συμβάλλει από κοινού στην υλοποίηση των στόχων με τις δράσεις:
 Ενίσχυσης των τουριστικών υποδομών.
 Σήμανσης των αξιοθέατων.
 Δημιουργίας κέντρων τουριστικής πληροφόρησης.
 Δημιουργίας ποδηλατικών διαδρομών.
Είναι προφανής ο στόχος δημιουργίας πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων μέσα από την επιδίωξη
συνεργιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις της επικοινωνιακής προσπάθειας στον
τουριστικό τομέα και στην γενικότερη οικονομία της περιοχής παρέμβασης.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της προτεινόμενης δράσης εδράζεται σε δύο σημεία:
 Στην περιοχή που καλύπτει (περιοχή παρέμβασης), στην οποία δεν είχαν υλοποιηθεί καθόλου
σχετικές δράσεις κατά το παρελθόν.
 Στο γεγονός ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων οικονομικής
ανάπτυξης, γεγονός όχι σύνηθες μια που η πλειονότητα των κινήσεων κατά το παρελθόν ήταν
αποσπασματικές και μεμονωμένες.
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Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Από την διαδικασία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας προέκυψε το ισχυρό ενδιαφέρον των ιδιωτών
επενδυτών για υλοποίηση έργων στον τουριστικό τομέα, ενδιαφέρον το οποίο συμπαρασύρει και την
δεδηλωμένη πρόθεση των τοπικών φορέων (ΟΤΑ, Συλλογικοί φορείς, κλπ.) να στηρίξουν με κάθε
προσπάθεια και κάθε μέσον το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι δεδομένο ότι
το ενδιαφέρον για την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο είτε από
του ΟΤΑ, είτε από άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα ο Τοπικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ημαθίας, κλπ.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των περιοχών κ.λ.π

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L313-5
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

L313

Β. Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου
L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
και τον Καν(ΕΚ) 800/2008.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L313-5

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς μικρής
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δηλαδή μέχρι 40 κλίνες.
Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι
το ποσό των 600.000€. Οι παρεμβάσεις επέκτασης θα αφορούν
αύξηση της δυναμικότητας μέχρι το ανωτέρω όριο κλινών. Οι
παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, όπως έχουν
τεθεί στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ν. Ημαθίας. Υλοποιούνται
υποχρεωτικά, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης (όπως
ισχύει κάθε φορά).
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

L313-5 Ίδρυση,
επέκταση και
εκσυγχρονισμός μικρής
δυναμικότητας υποδομές
διανυκτέρευσης

852.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
426.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
404.700,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

21.300,00

426.000,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

426.000,00
39,04%
8,17%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνεργία με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, μπορεί να συμπληρωθεί και με την εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά
είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία χώρων εστίασης
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
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Πέρα από την προφανή συνεργία με δράσεις που αφορούν υπηρεσίες τουρισμού, υπάρχει
συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και
θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Συνεργία υπάρχει και με τις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, όπως επίσης
και με τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων, καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν και να προωθηθούν μέσω
των τουριστικών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι βελτιώνεται και οργανώνεται το τουριστικό
προϊόν της περιοχής, και μέσω αυτού ενισχύεται η απασχόληση, αυξάνεται η επισκεψιμότητα και
προβάλλονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη δημιουργία ίσων
ευκαιριών σε νέους, γυναίκες.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Στην
περιοχή, όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους φυσικών
και νομικών προσώπων για παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του
τουρισμού.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες μικρής δυναμικότητας υποδομές
διανυκτέρευσης
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μικρής
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

ΣΤΟΧΟΣ 2015
2
1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L313-6
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

L313

Β. Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου
L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
και τον Καν(ΕΚ) 800/2008.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L313-6

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς χώρων
εστίασης και αναψυχής. Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης
μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των 300.000 €. Οι παρεμβάσεις
που θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του
τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, όπως έχουν τεθεί στο Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας Ν. Ημαθίας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

L313. Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313-6 Ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισμός,
χώρων
εστίασης και αναψυχής

720.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
360.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
342.000,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

18.000,00

360.000,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

360.000,00
32,99%
6,90%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνεργία με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, μπορεί να συμπληρωθεί και με την εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά
είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
 η δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
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Πέρα από την προφανή συνεργία με δράσεις που αφορούν υπηρεσίες τουρισμού, υπάρχει
συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και
θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Συνεργία υπάρχει και με τις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, όπως επίσης
και με τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων, καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν και να προωθηθούν μέσω
των τουριστικών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι βελτιώνεται και οργανώνεται το τουριστικό
προϊόν της περιοχής, και μέσω αυτού ενισχύεται η απασχόληση, αυξάνεται η επισκεψιμότητα και
προβάλλονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη δημιουργία ίσων
ευκαιριών σε νέους, γυναίκες.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Στην
περιοχή, όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους φυσικών
και νομικών προσώπων για παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του
τουρισμού.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέοι χώροι εστίασης και αναψυχής
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων
εστίασης και αναψυχής

ΣΤΟΧΟΣ 2015
2
3

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L313 - 8
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

L313

Β. Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου
L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
και τον Καν(ΕΚ) 800/2008.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L313-8

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Η δράση αφορά στις ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού
της υπαίθρου. Το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης μπορεί να
ανέρχεται μέχρι το ποσό των 300.000 €. Οι παρεμβάσεις που θα
υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού
φυσικού περιβάλλοντος, όπως έχουν τεθεί στο Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας Ν. Ημαθίας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L313.
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

L313-8 Ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
(εναλλακτικές

300.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
150.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
142.500,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7.500,00

150.000,00

μορφές
τουρισμού,
ειδικές
μορφές
τουρισμού,
χώροι
αθλοπαιδιών,
χώροι
γευσιγνωσίας).

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης
Ποσοστό
δημόσιας
Ποσοστό
δημόσιας

% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Υπομέτρου
% δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δαπάνης Μέτρου

150.000,00
13,74%
2,88%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες μέσω της εφαρμογής της δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά
τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνεργία με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, μπορεί να συμπληρωθεί και με την εφαρμογή δράσεων όπως ενδεικτικά
είναι:
 η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονομίας
 η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης
 η δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής
 η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων
 η δημιουργία γραφείων προώθησης αγροτικού τουρισμού
 η δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων
 η δημιουργία έργων υποδομής μικρής κλίμακας
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 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 η κατασκευή έργων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 η κατασκευή έργων διατήρησης και αναβάθμισης αγροτικής κληρονομιάς
Πέρα από την προφανή συνεργία με δράσεις που αφορούν υπηρεσίες τουρισμού, υπάρχει
συμπληρωματικότητα και με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δημιουργία υποδομών (δημόσια έργα) και
θα συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
Συνεργία υπάρχει και με τις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, όπως επίσης
και με τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων, καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν και να προωθηθούν μέσω
των τουριστικών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.

Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι βελτιώνεται και οργανώνεται το τουριστικό
προϊόν της περιοχής, και μέσω αυτού ενισχύεται η απασχόληση, αυξάνεται η επισκεψιμότητα και
προβάλλονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη δημιουργία ίσων
ευκαιριών σε νέους, γυναίκες.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία, η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Στην
περιοχή, όπως φάνηκε από τις διαβουλεύσεις που έγιναν, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους φυσικών
και νομικών προσώπων για παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του
τουρισμού.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου

ΣΤΟΧΟΣ 2015
1

1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Ο.Τ.Α α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
2. Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε
L321 -2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (όπως Κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.)

ΔΡΑΣΕΙΣ

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη
πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο37 και
σημείο 5.3.4.1. Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1974/2006.
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Β. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικές αλλά και αδυναμίες οι
οποίες εάν αξιοποιηθούν σωστά μέσω του παρόντος Υπομέτρου μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες
ανάπτυξης διαφόρων τομέων και κατ’ επέκταση και της περιοχής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που
προέκυψαν με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης, η
ΟΤΔ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα οι
δυναμικές ανάπτυξης είναι:
 Μεγάλο φυσικό κάλλος, κυρίως στα τμήματα της περιοχής παρέμβασης που γειτνιάζουν με τα Πιέρια
Όρη και το Βέρμιο.
 Ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας, είτε εντός της περιοχής
παρέμβασης (μακεδονικοί τάφοι Ανθεμίων, νεολιθικός οικισμός Νικομήδειας, κλπ.) είτε στις παρυφές
αυτής (Βεργίνα, Σχολή Αριστοτέλη, κλπ.). Οι χώροι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς
πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Ύπαρξη χώρων μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (μοναστήρια, βυζαντινές εκκλησίες, κλπ.) οι
οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Πλούσια πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδυάζεται και με την παραγωγική παράδοση της περιοχής.
 Μεγάλη ευκολία πρόσβασης, με διαθεσιμότητα τόσο οδικών δικτύων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, κλπ.)
όσο και σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία συμπληρώνεται και από την γειτνίαση (σε χρονοαπόσταση
30 λεπτών) με το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας.
 Μικρή απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα της Μακεδονίας.
 Ύπαρξη ισχυρού χαρακτήρα ποιότητας, τοπικότητας και παράδοσης, ο οποίος συνδέεται κύρια με την
γεωργική παραγωγή της περιοχής, και διαθέτει μεγάλη επικοινωνιακή δυναμική.
Από την άλλη, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η περιοχή και οι οποίες μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης είναι:
 Γήρανση και μείωση του πληθυσμού, με ρυθμούς μεγαλύτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους του
Νομού Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 Χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε σχέση με τους μέσους όρους σε επίπεδο νομού και
περιφέρειας.
 Απουσία νοοτροπίας επιχειρηματικότητας από τους ασχολουμένους με τον πρωτογενή τομέα.
 Σταδιακός περιορισμός των εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης.
Η σωστή αξιοποίηση των δράσεων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο μπορούν να
συμβάλουν στη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής αλλά και να μετατρέψουν τις αδυναμίες
που εμφανίζει σε δυναμικές. Η δημιουργία κέντρων φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι δημοτικές
βιβλιοθήκες, τα ωδεία, οι χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μπορούν να συντελέσουν στη
συγκράτηση του νέου πληθυσμού στην ύπαιθρο, καθώς θα προσφέρουν ευκαιρίες σ’ αυτούς και στα παιδιά
τους να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσουν πολλές οικογένειες στη
φροντίδα των παιδιών τους και να τις δώσουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν επιχειρηματικά.
Από την άλλη, οι υποδομές μικρής κλίμακας που δύναται να γίνουν, μπορούν να βοηθήσουν κυρίως
τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς προβλέπεται να βελτιωθεί η πρόσβαση στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις
και να δημιουργηθούν μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα τα οποία θα διευκολύνουν τη δουλειά τους.
Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που προτείνονται να πραγματοποιηθούν, θα αναδείξουν τα
πολιτιστικά στοιχεία των περιοχών ενώ παράλληλα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.
Στα πλαίσια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΔ στον τοπικό πληθυσμό, αλλά και
σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το συγκεκριμένο Υπομέτρο, παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από τους
Δήμους της περιοχής και από πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία να τύχουν
επιδότησης για τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο είναι οι εξής:

1ος γενικός στόχος: Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής
προστιθέμενης αξίας.
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Η περιοχή παρέμβασης στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από τον ισχυρό γεωργικό τομέα, τον
δυναμικό κτηνοτροφικό τομέα την ανεπτυγμένη βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
και την ισχυρή παρουσία επιχειρήσεων βιοτεχνιών και παροχής υπηρεσιών. Μέσω του στόχου αυτού
επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των παραγομένων προϊόντων αλλά και η ανάπτυξη
νέων κλάδων οικονομίας (τουρισμός, αναψυχή κλπ) οι οποίοι θα είναι ικανοί να αποδώσουν ένα βασικό ή
συμπληρωματικό εισόδημα στους κατοίκους της περιοχής. Η δυνατότητα της περιοχής παρέμβασης να
αξιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των κλάδων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο, διασφαλίζει και
την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κατά την υλοποίηση της προσέγγισης LEADER.
Οι προτεινόμενες δράσεις του συγκεκριμένου Υπομέτρου στοχεύουν:
1. στην αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (με τη δημιουργία κέντρων φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας),
2. στη συγκράτηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης,
3. στην προώθηση – προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
4. στην παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό
5. την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών
6. στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

2ος γενικός στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης
Η γεωργία και ο πολιτισμός στην περιοχή παρέμβασης αποτελούν σημαντικά κεφάλαια. Η
καλλιεργήσιμη γη και η δραστηριοποίηση του τοπικού πληθυσμού παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία.
Ωστόσο παρότι ο πολιτισμός έχει μια εντονότατη παρουσία και δραστηριοποίηση, αποτέλεσμα πλέον της
συνέχισης και αναπαραγωγής των τοπικών αξιών του τοπικού πληθυσμού η γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικά
προβλήματα. Το υπέδαφος και οι υδατικοί πόροι της περιοχής έχουν επιβαρυνθεί από τα χημικά λόγω της
εντατικοποίησης των καλλιεργειών. Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών επί
χρόνια έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο δυναμικό και αρχίζει πλέον να δημιουργεί συνθήκες
υποβάθμισης των εδαφών και μείωση βιοποικιλότητας γεγονός που σίγουρα θα επιφέρει με την σειρά του και
εγκατάλειψη των γεωργικών δραστηριοτήτων. Είναι πλέον άμεση η ανάγκη, όχι μόνον η ευαισθητοποίηση η
οποία άρχισε να υπάρχει, αλλά κύρια η κινητοποίηση των εμπλεκομένων στο πρόβλημα φορέων για
υιοθέτηση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που επιτυγχάνουν την ασφάλεια των τροφίμων και
διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, δημιουργώντας παράλληλα ένα πρόσθετο εισόδημα στους παραγωγούς.
Το συγκεκριμένο Υπομέτρο, συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου του τοπικού
προγράμματος, με την δημιουργία έργων εγγειοβελτιωτικών, έργων διαχείρισης υδατικών πόρων και
πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον προστατεύουν την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης, με την ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των
οποίων θα αναδειχθεί και θα διατηρηθεί η τοπική πολιτιστική κληρονομιά και τη δημιουργία χώρων άσκησης
πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων θα αναδειχθούν τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής
παρέμβασης.
3ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή

παρέμβασης
Η ποιότητα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το τοπικό
πρόγραμμα. Ο τοπικός πληθυσμός εργάζεται αλλά και ζει στην περιοχή παρέμβασης. Βιώνει την όποια
ποιότητα υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών υφίστανται στην περιοχή, με αποτέλεσμα η όποια
υποβάθμιση ή αναβάθμισή τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την τοπική κοινωνία. Με τις
προτεινόμενες δράσεις του Υπομέτρου, αναβαθμίζεται η περιοχή παρέμβασης, ενισχύεται το κοινωνικό
προφίλ της και ουσιαστικά βελτιώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η ποιότητα του τοπικού πληθυσμού. Και όχι
μόνον, αφού τα παραπάνω θα γίνουν με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και συνείδησης του
τοπικού πληθυσμού.
Με την επίτευξη των παραπάνω στοχεύεται:
1. η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου της περιοχής, για τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού
2. η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης,
3. η αναστροφή των δυσμενών τάσεων στην ηλικιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση,
4. η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού,
5. η παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων απασχόλησης στους κατοίκους
6. η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.
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Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

L321
Βασικές
υπηρεσίες για την
οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό

L321-2

Χώροι άσκησης
πολιτιστικών, αθλητικών,
εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης
όπως Κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας,
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία
κ.λ.π.

160.000,00

160.000,00

152.000,00

8.000,00

0,00

L321
Βασικές
υπηρεσίες για την
οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς - στήριξη
πολιτιστικών φορέων για μικρής
κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών

134.403,97

100.802,98

95.762,83

5.040,15

33.600,99

294.403,97

260.802,98

247.762,83

13.040,15

33.600,99

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1o
Τρίμην
ο
2ο
Τρίμην
ο
3ο
Τρίμην
4ο
Τρίμην
1o
Τρίμην
2ο
Τρίμην
3ο
Τρίμην
4ο
Τρίμην
1o
Τρίμην
2ο
Τρίμην
3ο
Τρίμην
4ο
Τρίμην
1o
Τρίμην
2ο
Τρίμην
3ο
Τρίμην
4ο
Τρίμην
1o
Τρίμην
2ο
Τρίμην
3ο
Τρίμην
4ο
Τρίμην
1o
Τρίμην
2ο
Τρίμην
3ο
Τρίμην
4ο
Τρίμην
1ο
Τρίμην
2ο
Τρίμην
3ο
Τρίμην
4ο
Τρίμην

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L321-2
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L321-2

Χώροι
άσκησης
πολιτιστικών,
αθλητικών,
εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (όπως Κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.)
Προβλέπεται να γίνουν κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής
ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων τα οποία αναμένεται να παρέχουν και να βελτιώσουν
τις υπηρεσίες προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό της περιοχής
παρέμβασης. Στόχος είναι, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων, η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και η
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Ανώτατο συνολικό κόστος
300.000,00€.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L321.
Βασικές
υπηρεσίες
για
την
οικονομία
και
τον
αγροτικό πληθυσμό

ΔΡΑΣΕΙΣ

L321-2 Χώροι άσκησης
πολιτιστικών, αθλητικών,
εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης
(όπως Κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας,
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία
κ.λ.π.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

160.000,00

160.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

152.000,00

8.000,00

0,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

160.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

61,35%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

3,07%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης (αγροτική περιοχή), στην
οποία η ποιότητα διαβίωσης αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το τοπικό πρόγραμμα. Ο τοπικός
πληθυσμός που ζει και εργάζεται στην περιοχή παρέμβασης απολαμβάνει την όποια ποιότητα υποδομών και
υπηρεσιών. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και
η στρατηγική του τοπικού προγράμματος έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του συνόλου της περιοχής
παρέμβασης για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της δράσης, παρουσιάζει συνέργεια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του τοπικού σχεδίου,
ενεργώντας επικουρικά στην δημιουργία ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης του τοπικού
πληθυσμού.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας, εκφράζεται μέσα από αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής
παρέμβασης και αφορά στην δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης,
στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης όπου
απουσιάζουν ή είναι ελλειπείς οι υποδομές βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό.
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Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που εφάρμοσε η ΟΤΔ, ικανοποιείται η ‘’bottom up’’ διαδικασία η οποία
αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το ενδιαφέρον που προέκυψε, προέρχεται από τον τοπικό
πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ενασχόληση του
πληθυσμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, την βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας των γεωργικών
προϊόντων αλλά και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 2015

Χώροι
άσκησης
πολιτιστικών,
αθλητικών,
εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (όπως Κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.)

1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L321-3
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L321-3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών
φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών.
Προβλέπεται να ενισχυθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι
εκδηλώσεις ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς οι
οποίες αναμένεται να παρέχουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες
προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης.
Στόχος είναι, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η
ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και η ενίσχυση
της τοπικής οικονομίας. Ανώτατο συνολικό κόστος 30.000,00€.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L321.
Βασικές
υπηρεσίες
για
την
οικονομία
και
τον
αγροτικό πληθυσμό

ΔΡΑΣΕΙΣ

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς - στήριξη
πολιτιστικών φορέων για
μικρής κλίμακας υποδομή,
προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
134.403,97

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
100.802,98

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
95.762,83

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
5.040,15

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
33.600,99

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

100.802,98

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

38,65%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

1,93%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης της γεωργικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής της
δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η
στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του
συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της δράσης, παρουσιάζει συνέργεια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του τοπικού σχεδίου,
αναβαθμίζοντας το κοινωνικό προφίλ των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, αναδεικνύοντας την πλούσια
πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδυάζεται και με την παραγωγική παράδοση της περιοχής.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας, εκφράζεται μέσα από την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς, μέσα από τη στήριξη των πολιτιστικών φορέων και αφορά στην
αυξημένη αναζήτηση επαφής των επισκεπτών με την παράδοση και την ιστορία, στοιχεία τα οποία στο
σύνολό τους προσφέρονται στην περιοχή παρέμβασης.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που εφάρμοσε η ΟΤΔ, ικανοποιείται η ‘’bottom up’’ διαδικασία η οποία
αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το ενδιαφέρον που προέκυψε, προέρχεται από τον τοπικό
πληθυσμό του συνόλου της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται για την πλούσια πολιτισμική
παράδοση.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 2015

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή,
προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

5

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο37 και
σημείο 5.3.4.1. Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1974/2006.

Β. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικές αλλά και αδυναμίες οι
οποίες εάν αξιοποιηθούν σωστά μέσω του παρόντος Υπομέτρου μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες
ανάπτυξης διαφόρων τομέων και κατ’ επέκταση και της περιοχής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που
προέκυψαν με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης, η
ΟΤΔ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα οι
δυναμικές ανάπτυξης είναι:
 Μεγάλο φυσικό κάλλος, κυρίως στα τμήματα της περιοχής παρέμβασης που γειτνιάζουν με τα Πιέρια
Όρη και το Βέρμιο.
 Ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας, είτε εντός της περιοχής
παρέμβασης (μακεδονικοί τάφοι Ανθεμίων, νεολιθικός οικισμός Νικομήδειας, κλπ.) είτε στις παρυφές
αυτής (Βεργίνα, Σχολή Αριστοτέλη, κλπ.). Οι χώροι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς
πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
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Ύπαρξη χώρων μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (μοναστήρια, βυζαντινές εκκλησίες, κλπ.) οι
οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Πλούσια πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδυάζεται και με την παραγωγική παράδοση της περιοχής.
 Μεγάλη ευκολία πρόσβασης, με διαθεσιμότητα τόσο οδικών δικτύων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, κλπ.)
όσο και σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία συμπληρώνεται και από την γειτνίαση (σε χρονοαπόσταση
30 λεπτών) με το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας.
 Μικρή απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα της Μακεδονίας.
 Ύπαρξη ισχυρού χαρακτήρα ποιότητας, τοπικότητας και παράδοσης, ο οποίος συνδέεται κύρια με την
γεωργική παραγωγή της περιοχής, και διαθέτει μεγάλη επικοινωνιακή δυναμική.
Από την άλλη, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η περιοχή και οι οποίες μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης είναι:
 Γήρανση και μείωση του πληθυσμού, με ρυθμούς μεγαλύτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους του
Νομού Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 Χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε σχέση με τους μέσους όρους σε επίπεδο νομού και
περιφέρειας.
 Σταδιακός περιορισμός των εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης.
Η σωστή αξιοποίηση των δράσεων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο μπορούν να
συμβάλουν στη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής αλλά και να μετατρέψουν τις αδυναμίες
που εμφανίζει σε δυναμικές. Η βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και η αποκατάσταση κτιρίων για
κοινωφελή χρήση, μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού
οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της περιοχής.
Στα πλαίσια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΔ στον τοπικό πληθυσμό, αλλά και
σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το συγκεκριμένο Υπομέτρο, παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από τους
Δήμους της περιοχής οι οποίοι πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία να τύχουν επιδότησης για τέτοιου είδους
δραστηριότητες.
Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο είναι οι εξής:

1ος γενικός στόχος: Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής
προστιθέμενης αξίας.
Η περιοχή παρέμβασης στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από τον ισχυρό γεωργικό τομέα, τον
δυναμικό κτηνοτροφικό τομέα την ανεπτυγμένη βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
και την ισχυρή παρουσία επιχειρήσεων βιοτεχνιών και παροχής υπηρεσιών. Μέσω του στόχου αυτού
επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των παραγομένων προϊόντων αλλά και η ανάπτυξη
νέων κλάδων οικονομίας (τουρισμός, αναψυχή κλπ) οι οποίοι θα είναι ικανοί να αποδώσουν ένα βασικό ή
συμπληρωματικό εισόδημα στους κατοίκους της περιοχής. Η δυνατότητα της περιοχής παρέμβασης να
αξιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των κλάδων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο, διασφαλίζει και
την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κατά την υλοποίηση της προσέγγισης LEADER.
Οι προτεινόμενες δράσεις του συγκεκριμένου Υπομέτρου στοχεύουν:
1. στη συγκράτηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης,
2. στην προώθηση – προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
3. στην παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό
4. στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών

2ος γενικός στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης
Το συγκεκριμένο Υπομέτρο, συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου του τοπικού
προγράμματος, με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης,
τα οποία θα επιτευχθούν με τη βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κυρίως με την
αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση. Οι δράσεις του υπομέτρου στοχεύουν στην προστασία και
ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού τοπίου.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

108


3ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην
περιοχή παρέμβασης
Η ποιότητα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το τοπικό
πρόγραμμα. Ο τοπικός πληθυσμός εργάζεται αλλά και ζει στην περιοχή παρέμβασης. Βιώνει την όποια
ποιότητα υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών υφίστανται στην περιοχή, με αποτέλεσμα η όποια
υποβάθμιση ή αναβάθμισή τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την τοπική κοινωνία. Με τις
προτεινόμενες δράσεις του Υπομέτρου, αναβαθμίζεται η περιοχή παρέμβασης, ενισχύεται το κοινωνικό
προφίλ της και ουσιαστικά βελτιώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η ποιότητα του τοπικού πληθυσμού. Και όχι
μόνον, αφού τα παραπάνω θα γίνουν με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και συνείδησης του
τοπικού πληθυσμού.
Με την επίτευξη των παραπάνω στοχεύεται:
1. η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου της περιοχής, για τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού
2. η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης,
3. η αναστροφή των δυσμενών τάσεων στην ηλικιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση,
4. η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού,
5. η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.
Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

L322. Ανακαίνιση και
ανάπτυξη
των
χωριών

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 322

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

171.000,00

171.000,00

162.450,00

8.550,00

0,00

171.000,00

171.000,00

162.450,00

8.550,00

0,00

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1ο Τρίμηνο

2015
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2014
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2013
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2012
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2011
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2010
3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2009

109

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L322-1
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

ΦΟΡΕΑΣ
Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ

L322-1

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
Στο υπομέτρο μπορούν να περιληφθούν έργα για την αναβάθμιση
οικισμών με στόχο την προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού
και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Βασική
προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης,
συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού. Οι
παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς
οικισμούς. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται οικισμοί στους
οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης,
αποχέτευσης). Ανώτατο συνολικό κόστος 300.000,00€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L322. Ανακαίνιση και
ανάπτυξη των χωριών

ΔΡΑΣΕΙΣ
L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

171.000,00

171.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

162.450,00

8.550,00

0,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

171.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

100,00%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

3,28%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης της γεωργικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής της
δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η
στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του
συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργεια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η βελτίωση της αισθητικής του τοπικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί και με την εφαρμογή
δράσεων όπως είναι:
 Η αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
 η σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, κ.λπ.
 η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου,
 η διατήρηση – αποκατάσταση – αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου
 η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου,
Οι παραπάνω δράσεις μπορεί να μην αξιοποιούν άμεσα την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής, συμβάλουν
όμως στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας που εκφράζεται μέσα από την αξιοποίηση της τοπικότητας και παράδοσης, ο
οποίος συνδέεται κύρια με τη γεωργική παραγωγή της περιοχής, αφορά στην ανακαίνιση και ανάπτυξη
χωριών, μέσω της βελτίωσης της αισθητικής του τοπικού περιβάλλοντος.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που εφάρμοσε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που
καταγράφηκαν από την ΟΤΔ, αφορούν κυρίως στην αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και
πολιτιστικών πόρων.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ

2010

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
ΣΤΟΧΟΣ 2015

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

2011

2

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2012
2013
2014
2015
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού
Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ
παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια).

ΔΡΑΣΕΙΣ

L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε
μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /
αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο37 και
σημείο 5.3.4.1. Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1974/2006.

Β. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικές αλλά και αδυναμίες οι
οποίες εάν αξιοποιηθούν σωστά μέσω του παρόντος Υπομέτρου μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες
ανάπτυξης διαφόρων τομέων και κατ’ επέκταση και της περιοχής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που
προέκυψαν με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης, η
ΟΤΔ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα οι
δυναμικές ανάπτυξης είναι:
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Μεγάλο φυσικό κάλλος, κυρίως στα τμήματα της περιοχής παρέμβασης που γειτνιάζουν με τα Πιέρια
Όρη και το Βέρμιο.
 Ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας, είτε εντός της περιοχής
παρέμβασης (μακεδονικοί τάφοι Ανθεμίων, νεολιθικός οικισμός Νικομήδειας, κλπ.) είτε στις παρυφές
αυτής (Βεργίνα, Σχολή Αριστοτέλη, κλπ.). Οι χώροι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς
πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Ύπαρξη χώρων μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (μοναστήρια, βυζαντινές εκκλησίες, κλπ.) οι
οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τουριστικούς πόλους έλξης που θα έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
 Πλούσια πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδυάζεται και με την παραγωγική παράδοση της περιοχής.
 Μεγάλη ευκολία πρόσβασης, με διαθεσιμότητα τόσο οδικών δικτύων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, κλπ.)
όσο και σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία συμπληρώνεται και από την γειτνίαση (σε χρονοαπόσταση
30 λεπτών) με το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας.
 Μικρή απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα της Μακεδονίας.
 Ύπαρξη ισχυρού χαρακτήρα ποιότητας, τοπικότητας και παράδοσης, ο οποίος συνδέεται κύρια με την
γεωργική παραγωγή της περιοχής, και διαθέτει μεγάλη επικοινωνιακή δυναμική.
Από την άλλη, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η περιοχή και οι οποίες μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης είναι:
 Γήρανση και μείωση του πληθυσμού, με ρυθμούς μεγαλύτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους του
Νομού Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 Χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε σχέση με τους μέσους όρους σε επίπεδο νομού και
περιφέρειας.
 Σταδιακός περιορισμός των εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης.
Η σωστή αξιοποίηση των δράσεων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο μπορούν να
συμβάλουν στη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής αλλά και να μετατρέψουν τις αδυναμίες
που εμφανίζει σε δυναμικές. Η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών υψηλής φυσικής αξίας,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και του τοπίου της υπαίθρου, καθώς και οι
παρεμβάσεις για τη διατήρηση της λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να
συμβάλλουν στην ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής
κληρονομιάς της υπαίθρου.
Στα πλαίσια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΔ στον τοπικό πληθυσμό, αλλά και
σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το συγκεκριμένο Υπομέτρο, παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως
από τους Δήμους της περιοχής, οι οποίοι πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία να τύχουν επιδότησης για τέτοιου
είδους δραστηριότητες.
Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο είναι οι εξής:

1ος γενικός στόχος: Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής
προστιθέμενης αξίας.
Η περιοχή παρέμβασης στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από τον ισχυρό γεωργικό τομέα, τον
δυναμικό κτηνοτροφικό τομέα την ανεπτυγμένη βιομηχανία τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
και την ισχυρή παρουσία επιχειρήσεων βιοτεχνιών και παροχής υπηρεσιών. Μέσω του στόχου αυτού
επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των παραγομένων προϊόντων αλλά και η ανάπτυξη
νέων κλάδων οικονομίας (τουρισμός, αναψυχή κλπ) οι οποίοι θα είναι ικανοί να αποδώσουν ένα βασικό ή
συμπληρωματικό εισόδημα στους κατοίκους της περιοχής. Η δυνατότητα της περιοχής παρέμβασης να
αξιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των κλάδων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Υπομέτρο, διασφαλίζει και
την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κατά την υλοποίηση της προσέγγισης LEADER.
Οι προτεινόμενες δράσεις του συγκεκριμένου Υπομέτρου στοχεύουν:
1. στη συγκράτηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης,
2. στην προώθηση – προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
3. στην παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό
4. στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών
5. στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
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2ος γενικός στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των
φυσικών κι πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης
Το συγκεκριμένο Υπομέτρο, συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου του τοπικού
προγράμματος, με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης,
τα οποία θα επιτευχθούν με,
1. τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών υψηλής φυσικής αξίας
2. τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου
3. τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου
4. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που
σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά.

3ος γενικός αναπτυξιακός στόχος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην
περιοχή παρέμβασης
Η ποιότητα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το τοπικό
πρόγραμμα. Ο τοπικός πληθυσμός εργάζεται αλλά και ζει στην περιοχή παρέμβασης. Βιώνει την όποια
ποιότητα υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών υφίστανται στην περιοχή, με αποτέλεσμα η όποια
υποβάθμιση ή αναβάθμισή τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την τοπική κοινωνία. Με τις
προτεινόμενες δράσεις του Υπομέτρου, αναβαθμίζεται η περιοχή παρέμβασης, ενισχύεται το κοινωνικό
προφίλ της και ουσιαστικά βελτιώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η ποιότητα του τοπικού πληθυσμού. Και όχι
μόνον, αφού τα παραπάνω θα γίνουν με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και συνείδησης του
τοπικού πληθυσμού.
Με την επίτευξη των παραπάνω στοχεύεται :
1. η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου της περιοχής, για τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού
2. η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης,
3. η αναστροφή των δυσμενών τάσεων στην ηλικιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση,
4. η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού,
5. η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης,
6. η προστασία και η ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και
7. η προστασία και η ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου.
Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

L323. Διατήρηση
και αναβάθμιση
της αγροτικής
κληρονομιάς

L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν
ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως
βρύσες, γεφύρια)

100.000,00

100.000,00

95.000,00

5.000,00

0,00

L323. Διατήρηση
και αναβάθμιση
της αγροτικής
κληρονομιάς

L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια
για τη μετατροπή τους σε μουσεία συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική
κληρονομιά

122.500,00

122.500,00

116.375,00

6.125,00

0,00

222.500,00

222.500,00

211.375,00

11.125,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L323

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1ο Τρίμηνο

2015
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2014
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2013
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2012
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2011
4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2010
3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1o Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L323-2α
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L323-2α

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν
ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
Προτείνεται η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση
πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία
δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα, με στόχο τη
προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων της
πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου. Για τα έργα που
ενισχύονται θα πρέπει α) να εξασφαλίζεται ευχερής πρόσβαση σε
αυτά, β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά
που συνεισφέρουν στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και
του φυσικού περιβάλλοντος, γ) να μην αφορούν ανακατασκευή
από ίχνη ή από ερείπια κτισμάτων. Ανώτατο συνολικό κόστος
300.000,00€.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του
ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
L323.
Διατήρηση και
αναβάθμιση της
αγροτικής
κληρονομιάς

ΔΡΑΣΕΙΣ
L323-2α Διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση
πολιτισμικών χαρακτηριστικών
της αγροτικής υπαίθρου τα
οποία δεν είχαν ποτέ
παραγωγική δραστηριότητα
(όπως βρύσες, γεφύρια)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

100.000,00

100.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

95.000,00

5.000,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
0,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

100.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της δημόσιας
δαπάνης Υπομέτρου

44,94%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της δημόσιας
δαπάνης Μέτρου

1,92%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής της
δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η
στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του
συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργεια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς μπορεί να επιτευχθεί και με την εφαρμογή
δράσεων όπως είναι:
 Η αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
 η σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, κ.λπ.
 η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου,
 η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και
περιοχών Natura 2000,
 οι παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια
που σχετίζονται με τη λαογραφική – αγροτική – πολιτιστική κληρονομιά,
 η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
 η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του τουρισμού της υπαίθρου,
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

117

Οι παραπάνω δράσεις μπορεί να μην αξιοποιούν άμεσα την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής, συμβάλουν
όμως στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας που εκφράζεται μέσα από την αξιοποίηση της τοπικότητας και παράδοσης, ο
οποίος συνδέεται κύρια με τη γεωργική παραγωγική παράδοση της περιοχής, αφορά στη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, μέσω της βελτίωσης
της αισθητικής του τοπικού περιβάλλοντος, της προστασίας και της διατήρησης του τοπίου.
Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που εφάρμοσε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από Δήμους, συλλογικούς φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα της περιοχής
παρέμβασης. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που καταγράφηκαν από την ΟΤΔ, αφορούν στην διατήρηση και
αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 2015

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)

1

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L323-4
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ

L323-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε
μουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /
αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά.
Προτείνεται να γίνουν παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους σε μουσεία – εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά της υπαίθρου.
Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων
της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου. Ανώτατο συνολικό
κόστος 300.000,00€.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L323. Διατήρηση
και
αναβάθμιση
της
αγροτικής
κληρονομιάς

L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια
για τη μετατροπή τους σε μουσεία συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική
κληρονομιά
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

122.500,00

122.500,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

116.375,00

6.125,00

0,00
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

122.500,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

55,06%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

2,35%

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης δράσης καλύπτει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για
την αξιοποίησή της, όπως προέκυψε από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η ΟΤΔ με την τοπική
κοινωνία και τους φορείς, ενώ επίσης συνδέεται άμεσα και με τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της
παρουσιάζει δυνατότητες διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής της
δράσης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και οι στόχοι και η
στρατηγική του τοπικού προγράμματος με τη σειρά τους, έρχονται να ενδυναμώσουν την επιλογή του
συνόλου της περιοχής παρέμβασης για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάζει συνέργεια με άλλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου
καθώς η διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς μπορεί να επιτευχθεί και με την εφαρμογή
δράσεων όπως είναι:
 Η αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
 η σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, κ.λπ.
 η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου,
 η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και
περιοχών Natura 2000,
 η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου,
 η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
 η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του τουρισμού της υπαίθρου,
 η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
Οι παραπάνω δράσεις μπορεί να μην αξιοποιούν άμεσα την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής, συμβάλουν
όμως στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην περιοχή παρέμβασης.
Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Ο καινοτόμος χαρακτήρας που εκφράζεται μέσα από την αξιοποίηση της τοπικότητας και παράδοσης, ο
οποίος συνδέεται κύρια με τη γεωργική παραγωγική παράδοση της περιοχής, αφορά στις παρεμβάσεις σε
υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική – αγροτική – πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της προστασίας και διατήρησης του τοπίου και της
ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.
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Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘’bottom up’’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την διαδικασία των διαβουλεύσεων που εφάρμοσε η ΟΤΔ, εφαρμόσθηκε η ‘’bottom up’’ διαδικασία η
οποία αποτελεί φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν
αναμενόμενο και προέρχεται από Δήμους, συλλογικούς φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα της περιοχής
παρέμβασης. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που καταγράφηκαν από την ΟΤΔ, αφορούν στην διατήρηση και
αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.
Θ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια
που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/
πολιτιστική κληρονομιά

ΣΤΟΧΟΣ 2015
2

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1ο
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο

1o
Τρίμηνο
2ο
Τρίμηνο
3ο
Τρίμηνο
4ο
Τρίμηνο
1o
Τρίμηνο

2009
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ΙΙ. ΜΕΤΡΟ 421: «ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε €)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

136.640,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

136.640,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

0,00
2,14%

Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των βασικών επιδιώξεων
της Κ.Π. LEADER, οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της
υπαίθρου, η συνολική προσέγγιση του τοπικού προγράμματος καθώς και των σχεδίων συνεργασίας,
αναπτύσσονται στην λογική συνεισφοράς στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.
Η ανάλυση των στρατηγικών στόχων του τοπικού προγράμματος που προηγήθηκε, συνιστά την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης μέσω της ορθολογικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και
της ανάδειξης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ώστε να καταστεί η περιοχή ένας ελκυστικός χώρος
διαβίωσης και εργασίας.
Η παραπάνω έννοια της δημιουργίας «βιώσιμων κοινοτήτων», εμπεριέχει στοιχεία ενεργοποιημένων,
ευέλικτων και ανεκτικών στη διαφορετικότητα τοπικών κοινωνιών με δυναμική τοπική ταυτότητα. Σε αυτό
το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντική η συμβολή των διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών
συνεργασιών που ενισχύουν τον βαθμό εξωστρέφειας των κοινωνιών, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και συμβάλλουν στην
κοινωνική συνοχή και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Οι διατομεακές και διακλαδικές συνεργασίες και δικτυώσεις θεωρούνται πλέον ως ισχυροί παράγοντες
περιφερειακής ανάπτυξης και οικονομικής άνθησης. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι ο περίπλοκος
χαρακτήρας της αειφόρου ανάπτυξης, ο σημαντικός του ρόλος στην ευημερία της πλειονότητας των
ευρωπαϊκών περιφερειών και η μεγάλη ποικιλία των εμπλεκόμενων συντελεστών, θέτουν ως κεντρική
συνιστώσα δράσης τις συμπράξεις σε όλα τα επίπεδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΤΔ αντιλαμβανόμενη την προστιθέμενη αξία και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη
των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών, περιλαμβάνει στην παρούσα πρόταση ένα σχέδιο
διατοπικής και ένα σχέδιο διακρατικής συνεργασίας, ως εξής:
1.
Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Διαδρομή των λιμνών».
Η συνεργασία αφορά στην ανάδειξη και προβολή των φυσικών και τεχνητών λιμνών της Δυτικής
Μακεδονίας και του νομού Ημαθίας καθώς και στη διασύνδεση και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού,
αρχαιολογικού πλούτου των περιοχών κατά μήκος της διαδρομής των λιμνών, ώστε να αποτελέσουν
τουριστικό προορισμό. Με την εφαρμογή του σχεδίου συνεργασίας που προτείνεται, επιτυγχάνεται ο γενικός
στρατηγικός στόχος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. Επιπρόσθετα
συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος που αφορούν στη βελτίωση της
ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και στην ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό διευκολύνεται ο
σχεδιασμός ανάλογης στρατηγικής από συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης των περιοχών, όπως είναι οι ΟΤΔ,
που επιδιώκουν την προστασία, ανάδειξη και προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων κάθε περιοχής.
Παράλληλα, διανοίγονται νέες σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση ενεργειών συνεργασίας και
εταιρικότητας ανάμεσα σε διάφορες περιοχές της χώρας στον τομέα του Τουρισμού
2.
Σχέδιο διακρατικής συνεργασίας «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις: o πολιτισμός των
γεύσεων».
Αφορά στη δημιουργία οριοθετημένων και ενιαίων γεωγραφικών – πολιτιστικών ενοτήτων, που θα
λειτουργήσουν ως πάρκα τοπικής γαστρονομίας και περιήγησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις
επίσκεψης με κεντρικό άξονα το γαστρονομικό πολιτισμό κάθε περιοχής. Στόχος του σχεδίου είναι η
διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής γαστρονομίας,
η ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας και η σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας
και των τοπικών παραγόμενων προϊόντων με την τοπική βιοτεχνία, τον τοπικό πολιτισμό και τις τουριστικές
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δραστηριότητες, με σκοπό τη δημιουργία μίας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι
στόχοι του σχεδίου παρουσιάζουν άμεση σχέση και εξάρτηση και με τους 4 στόχους του τοπικού
προγράμματος.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62, 63(β) και 65 του Καν(ΕΚ) 1698/2005, άρθρα 37, 39 και σημείο 5.3.4.2. Παράρτημα ΙΙ του
Καν(ΕΚ) 1974/2006.
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421α:
«ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΔΡΑΣΗ 421α.1:
«Διαδρομή των Λιμνών»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το θέμα της συνεργασίας με ενδεικτικό τίτλο: «Διαδρομή των λιμνών», αφορά στην ανάδειξη και
προβολή των φυσικών και τεχνητών λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας και του νομού Ημαθίας καθώς και
η διασύνδεση και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού, αρχαιολογικού πλούτου των περιοχών κατά
μήκος της διαδρομής των λιμνών, ώστε να αποτελέσουν τουριστικό προορισμό.
Η Περιφέρεια διαθέτει πολλά και πλούσια οικοσυστήµατα. Οι λίµνες αποτελούν σημαντικούς
υγροβιότοπους και συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της φυτικής
Μακεδονίας.
Οι λίμνες της περιοχής αναφοράς φυσικές και τεχνητές (συνολικά 17) είναι οι ακόλουθες :
Ν. Φλώρινας : Μικρή και μεγάλη Πρέσπα, Βρομολίμνη, Πετρών, Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα,
Ζάζαρη
Ν. Καστοριάς: Λίμνη Ορεστιάδα
Ν. Κοζάνης : Πολυφύτου, Σισανίου , Πραμόριτσας (τεχνητές)
Ν. Γρεβενών: Λίμνες Άνω και κάτω Φλέγκα και υπό κατασκευή Ιλαρίωνα (τεχνητή)
Ν. Ημαθίας : Ασωμάτων και Αγίας Βαρβάρας και Σφηκιάς (τεχνητές), φράγμα
Μακροχωρίου και φράγμα Ασωμάτων
Οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του σχεδίου συνεργασίας είναι οι ακόλουθες :


Σήμανση – πληροφόρηση – προβολή



Οι εκδόσεις εντύπων, οδηγών, και χαρτών (και ηλεκτρονικών, GIS) τουριστικού και
λοιπού ενδιαφέροντος.



Δημιουργία σχετικής διαδραστικής ιστοσελίδας και διαδικτυακής επικοινωνίας.



Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας



Διοργάνωση ράλι αυτοκινήτου γύρω από τις λίμνες



Διαμόρφωση ειδικών τουριστικών πακέτων, όπως ειδικές διαδρομές (π.χ. ειδικές
διαδρομές για περιήγηση στις λίμνες και στα αξιοθέατα κάθε περιοχής, σε χώρους ειδικού
ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίες, επισκέψεις σε χώρους φυσικού κάλους,
γεύμα με
παραδοσιακά εδέσματα, επισκέψεις σε επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων κλπ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πέντε ΟΤΔ οι ακόλουθες:
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Ημαθίας
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η προβολή των περιοχών μέσω του σχεδίου θα συμβάλει στην καλύτερη ανάδειξη τους, στην αύξηση
της τουριστικής κίνησης και θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, στην αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων των περιοχών και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους
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Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ
421α Διατοπική
συνεργασία

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

421α Διατοπική συνεργασία
Διαδρομή των λιμνών

54.640,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
54.640,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

51.908,00

2.732,00

0,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

54.640,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

100,00%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

39,99%

Σημείωση: Τα ανωτέρω αναφερθέντα είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν μετά από σχετική έγκριση της
Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. – Διαφοροποίηση.
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421β:
«ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΔΡΑΣΗ 421β.1:
«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις: ο πολιτισμός των γεύσεων»
1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (σε €)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

82.000,00
82.000,00
0,00

Στόχοι και συσχέτισή τους με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, τους στόχους της τοπικής
στρατηγικής ή/και τους στόχους τους Π.Α.Α.
Το σχήμα συνεργασίας για τις: «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και τον Πολιτισμό των Γεύσεων», αφορά μια
διακρατική συνεργασία μεταξύ 20 Ομάδων Τοπικής Δράσης από 9 χώρες, με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη
τοπικών, ενδοπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων συλλογικού ενδιαφέροντος, για την επίτευξη συνεργιών και
τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού πολιτισμού.
Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου αφορούν τις κάτωθι συνιστώσες:
 Διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής
γαστρονομίας, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του πληθυσμού στις
περιοχές αυτές με την δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προτάσεων
 Προβολή, ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας με άξονες την τοπική
γαστρονομία, τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις και το ανθρώπινο δυναμικό των ωφελούμενων
περιοχών
 Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικώς παραγόμενων προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών,
αλιευτικών κτλ) με την τοπική βιοτεχνία πρώτης κυρίως μεταποίησης, τον τοπικό πολιτισμό, τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις, τις τουριστικές δραστηριότητες και τον τοπικό σχεδιασμό, με σκοπό τη δημιουργία μίας
συνεχώς ανατροφοδοτούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας
 Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τη ζήτηση και τις νέες τάσεις της αγοράς,
καθώς και μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με όλες τις σχετικές διαστάσεις του
οινογαστρονομικού τουρισμού μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του κλάδου.
 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με στόχο την επιστροφή στις διατροφικές
γευστικές και υγιεινές συνήθειες του παρελθόντος και αφύπνιση της τοπικής ταυτότητας μέσω της ενεργής
συμμετοχής του
 Αξιοποίηση της συγκεντρωμένης εμπειρίας των ΟΤΔ και των προηγούμενων σχετικών σχεδίων συνεργασίας
και ενίσχυση της συνεργασίας των περιοχών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μόνιμου δικτύου
συντονισμένων δράσεων
Οι παραπάνω στόχοι συνδέονται άρρηκτα τόσο με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους των χωρών που
συμμετέχουν στο σχέδιο και κυρίως με εκείνους που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές
περιοχές, στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και στην αειφόρο διαχείριση των τοπικών πόρων, όσο και με τις τοπικές στρατηγικές των εταίρων, προσδίδοντας
προστιθέμενη αξία στα τελικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων.
Όλες οι περιοχές παρέμβασης των συνεργαζόμενων ΟΤΔ είναι αγροτικές, με αγροτουριστικές επενδύσεις και
επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων, που σε σημαντικό ποσοστό χρηματοδοτήθηκαν από
την Κ.Π. LEADER+. Κατά συνέπεια, οι στόχοι των σχεδίων των ΟΤΔ συγκεντρώνονται γύρω από την αειφόρο
ανάπτυξη του αγροτουρισμού, την τουριστική αξιοποίηση της ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την
ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

126

Δικαιούχοι του σχεδίου συνεργασίας
Δικαιούχοι του σχεδίου είναι οι δεκαεννέα Ομάδες Τοπικής Δράσης που αποτελούν το εταιρικό σχήμα καθώς και φορείς,
ενώσεις και επαγγελματίες της κάθε περιοχής, όπως Δίκτυα Οινοποιών και Αγροτουρισμού, Επιμελητήρια, πολιτιστικοί
σύλλογοι κ.α. για συγκεκριμένες δράσεις του σχεδίου. Η συμμετοχή φορέων εκτός εταιρικού σχήματος, θα καθοριστεί
μετά την έγκριση του σχεδίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ωφελούμενοι από το σχέδιο συνεργασίας (π.χ. τοπικοί επιχειρηματίες, ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Η δράση αναμένεται να ωφελήσει το σύνολο του τοπικού πληθυσμού των περιοχών, τους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τους ιδιώτες επιχειρηματίες στους συσχετιζόμενους κλάδους υπηρεσιών και υποδομών, όπως
εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία, αγροτουριστικά καταλύματα, μονάδες παραδοσιακής εστίασης και καφενεία,
λαογραφικά και τοπικά μουσεία, επισκέψιμους χώρους καθώς και τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων, τις
παραδοσιακές βιοτεχνίες και άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

421β
Διακρατική
συνεργασία

ΔΡΑΣΕΙΣ

L421β Διακρατική συνεργασία
«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις: ο
πολιτισμός των γεύσεων»

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

82.000,00

82.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

77.900,00

4.100,00

0,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Δημόσια Δαπάνη Δράσης

82.000,00

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Υπομέτρου

100,00%

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης Δράσης επί της
δημόσιας δαπάνης Μέτρου

60,01%
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ΜΕΤΡΟ 431:
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΜΨΥΧΩΣΗ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε €)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 41

1.042.576,00
1.042.576,00
0,00
19,99%

Το μέτρο αφορά στη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνει την
υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER στην περιοχή παρέμβασης, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική
ανάπτυξη μέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» (bottom – up) διαδικασίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις
είναι η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Ο.Τ.Δ. και η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του συγκεκριμένου μέτρου έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση
αφορά στο ζήτημα ότι ο φορέας υλοποίησης είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ισχυρό υπηρεσιακό πυρήνα και
αποτελεσματικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα
στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής του. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται ενέργειες και οι
αντίστοιχες δαπάνες, με στόχο τη στήριξη των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής
αναπτυξιακής στρατηγικής της Ο.Τ.Δ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δαπάνες για τη στελέχωση, τις
μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα, τον εξοπλισμό και τη μηχανοργάνωση της Ομάδας.
Παράλληλα, η δεύτερη διάσταση αφορά στην εξυπηρέτηση της «εκ των κάτω προς τα πάνω»
προσέγγισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενέργειες πληροφόρησης αλλά και σε ενέργειες διαβούλευσης με
τους τοπικούς φορείς της περιοχής και κυρίως με τους εταίρους του επιπέδου λήψης αποφάσεων, τόσο σε
επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Επίσης, για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού
προγράμματος απαιτούνται υποστηρικτικές ενέργειες, όπως η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρωπίνου
δυναμικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή και διαχείριση. Η εξειδίκευση των προτεινόμενων δράσεων έγινε
με γνώμονα τη μέγιστη διάδοση του τοπικού προγράμματος και την εξασφάλιση της διαφάνειας στην
υλοποίησή του, μέσα από ευρεία ενημέρωση και πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού, σε όλη τη διάρκεια
εφαρμογής του.
Μέσω του Μέτρου επιδιώκεται επίσης:
Η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής βοήθειας προς τους φορείς που συγκροτούν την τοπική
κοινωνία και τον παραγωγικό ιστό και εμπλέκονται στην υλοποίηση των παρεμβάσεων της
Πρωτοβουλίας.
 Ο βέλτιστος συντονισμός του προγράμματος
 Η δημιουργία των απαραίτητων επιτροπών (αξιολόγησης, ενστάσεων)
 Η παρακολούθηση – υλοποίηση – έλεγχος – παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων
 Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή (αποστολή στοιχείων)
 Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος
 Η σωστή εφαρμογή των κανονισμών και εγκυκλίων εφαρμογής του, κλπ
 Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του πληθυσμού
 Η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τους στόχους του προγράμματος, τις διαδικασίες
εφαρμογής, τις επιλέξιμες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ

Η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής για την ανάληψη
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Η προβολή των παρεμβάσεων μέσω των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, μέσω της συμμετοχής σε εκδηλώσεις ή εκθέσεις τοπικού εθνικού και περιφερειακού επιπέδου
κ.α.

Η αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος και των επενδυτικών σχεδίων

Η προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ηγετικών στελεχών

Η προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων και των ορθών πρακτικών της προσέγγισης LEADER
Το Μέτρο 431 αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του προγράμματος και αντιπροσωπεύει το
19,99% της Δ.Δ. των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 41 του άξονα 4 του ΠΑΑ).
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Αναλυτικότερα, το Μέτρο απαρτίζεται από δύο υπομέτρα:
Υπομέτρο 431α: «Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ.»
Υπομέτρο 431β: «Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση»
Η κατανομή Δ.Δ. μεταξύ των υπομέτρων, έγινε με βάση τις ανάγκες της Ο.Τ.Δ. που προκύπτουν από
την υφιστάμενη κατάσταση του φορέα, τις προβλέψεις για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος, τις
σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, καθώς και τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης.
Αναλυτικά, η φιλοσοφία του κάθε υπομέτρου και της κάθε δράσης παρουσιάζεται στα αντίστοιχα
τεχνικά δελτία.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 61, 62 και 63(γ) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, άρθρα 37, 38 και σημείο 5.3.4.3. Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ)
1974/2006

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

129

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431α
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

2007 – 2013
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)
4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

431

Δαπάνες λειτουργίας, Απόκτηση δεξιοτήτων και Εμψύχωση

431α

Δαπάνες λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

Ο.Τ.Δ.

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του Υπομέτρου είναι η εξασφάλιση λειτουργίας της Ο.Τ.Δ., ώστε να ανταπεξέλθει στο ρόλο της
για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή της
προσέγγισης LEADER. Η μέγιστη κινητοποίηση των εν δυνάμει τελικών αποδεκτών του προγράμματος, με
απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του. Την αποτελεσματικότερη απόδοση του
υπάρχοντος εξοπλισμού και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Η Ομάδα θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην στελέχωση του υπηρεσιακού της πυρήνα, ο οποίος θα
πρέπει να διαθέτει εμπειρία, σταθερότητα και διάρκεια. Ενδεικτικά, οι ειδικότητες που βρίσκονται σε άμεση
συσχέτιση με το περιεχόμενο του προγράμματος, καλύπτονται εν μέρει από την υπάρχουσα στελεχιακή
δομή. Συγκεκριμένα, σήμερα απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δύο στελέχη, οι: 1) Δόρης
Γεώργιος ΠΕ Οικονομολόγος – Λογιστής και 2) Ατσάλου Ελένη, ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, που είναι
επιφορτισμένοι με τη Διεύθυνση, Συντονισμό, λογιστική παρακολούθηση, διοικητική υποστήριξη της εταιρίας
και του προγράμματος. Τα ανωτέρω στελέχη, η εταιρία θα τα χρησιμοποιήσει στη στελεχιακή δομή της
Ο.Τ.Δ. από την έναρξη του τοπικού προγράμματος.
Για τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας του προγράμματος, του Πολιτικού Μηχανικού και του Νομικού, θα
γίνουν οι σχετικές ενέργειες για την κάλυψή τους, από την υπάρχουσα δομή των συμβάσεων έργων ή
προκηρύσσοντας τις σχετικές θέσεις.
Έργο των προαναφερόμενων στελεχών, θα είναι, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα
υποβληθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος και στη συνέχεια, η παρακολούθηση και παραλαβή των
έργων που θα ενταχθούν σε αυτό, συστήνοντας τις αναγκαίες Επιτροπές.
Πέραν των αμοιβών των στελεχών έχουν υπολογιστεί δαπάνες για τη λειτουργία της Ο.Τ.Δ. (ενοίκια,
τηλεφωνικά, φωτισμός, έντυπα, γραφική ύλη, αναλώσιμα, δαπάνες για τη μηχανογραφική υποστήριξη,
προβολή του προγράμματος, δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών για την παρακολούθηση των έργων και
γενικά για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη
λειτουργία της Ομάδας), έχουν υπολογισθεί και οι δαπάνες των στελεχών που απασχολήθηκαν έως τώρα, για
το σχεδιασμό, προετοιμασία του προγράμματος και συγκεκριμένα του Γενικού Διευθυντή, Γεωπόνου και
Μηχανικού.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Ομάδα θα προμηθευτεί τον αναγκαίο ηλεκτρονικό και λοιπό
εξοπλισμό που θα κριθούν απαραίτητα για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

130

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

431α. Δαπάνες
λειτουργίας της
ΟΤΔ
431α. Δαπάνες
λειτουργίας της
ΟΤΔ
431α. Δαπάνες
λειτουργίας της
ΟΤΔ

431α.1 Δαπάνες
στελέχωσης

766.235,00

431α.2 Λειτουργικά
έξοδα
431α.3 Εξοπλισμός μηχανοργάνωση

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

766.235,00

727.923,25

38.311,75

0,00

207.000,00

207.000,00

196.650,00

10.350,00

0,00

15.000,00

15.000,00

14.250,00

750,00

0,00
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431β
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ

2007 – 2013
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

431

Δαπάνες λειτουργίας, Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015
431β-2
431β-3
431β-4

ΔΡΑΣΕΙΣ
Ο.Τ.Δ.

Ενέργειες πληροφόρησης
Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο στην Ο.Τ.Δ.
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με




την υλοποίηση των δράσεων του υπομέτρου επιδιώκεται:
Η προβολή του προγράμματος και η πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού.
Η επιμόρφωση στελεχών της ΟΤΔ για την καλύτερη εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
Η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και η προβολή καλών πρακτικών.
Γ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα





αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ηγετικών στελεχών.
Η ενημέρωση – πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού
Η προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων και των ορθών πρακτικών της προσέγγισης LEADER.
Η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τους στόχους του προγράμματος, τις διαδικασίες εφαρμογής,
τις επιλέξιμες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ
 Η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής για την ανάληψη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
 Η προβολή των παρεμβάσεων μέσω των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, μέσω της συμμετοχής σε εκδηλώσεις ή εκθέσεις τοπικού εθνικού και περιφερειακού
επιπέδου κ.α.

Δ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι:
 Οι κάτοικοι της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER
 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
 Επαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη περιοχή παρέμβασης.
 Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
 Κοινωνικοί φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και γενικότερα Μ.Κ.Ο.
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Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
431β-2. Ενέργειες πληροφόρησης
431β-3. Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
431β-4. Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό
ρόλο στην Ο.Τ.Δ.
ΣΥΝΟΛΟ
Ποσοστό υπομέτρου σε σχέση με το μέτρο 41

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
23.750,00

23.750,00

27.191,00

27.191,00

3.400,00

3.400,00

54.341,00

54.341,00

1,04%
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 431β-2
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

ΜΕΤΡΟ

431

Δαπάνες Λειτουργίας– Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή παρέμβασης

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

ΔΡΑΣΗ

431β-2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ενέργειες πληροφόρησης
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε.ΟΤΑ
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Οι ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσω της δράσης είναι:
Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και το τοπικό πρόγραμμα (όπως ενδεικτικά:
διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων και του πληθυσμού για τους στόχους, τη στρατηγική, τις
δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά πεδία αυτού, τις διαδικασίες εφαρμογής κ.λ.π.)
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός της δράσης είναι η διάδοση του τοπικού προγράμματος και η συνεχής ενημέρωση – πληροφόρηση
των κατοίκων και φορέων της περιοχής, για το πρόγραμμα, τις διαδικασίες εφαρμογής του, καθώς και τη
διαφάνεια στην υλοποίησή του.
Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης αναμένεται να συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή του
προγράμματος αφού, μέσα από διαφανείς διαδικασίες θα εξασφαλίσουν στους κατοίκους της περιοχής
παρέμβασης το δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής στην υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων του
προγράμματος.

Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι:




Ε. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι κάτοικοι της περιοχής εφαρμογής του Άξονα 4 Προσέγγιση Leader του νομού Ημαθίας.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
Επαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη περιοχή παρέμβασης.
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Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Κοινωνικοί φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και γενικότερα Μ.Κ.Ο.
ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
431β-2. Ενέργειες πληροφόρησης

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
23.750,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
23.750,00
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 431β-3
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ

2007 – 2013
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

431

Δαπάνες Λειτουργίας– Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

ΔΡΑΣΗ

431β-3.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος,
και του έργου που επιτελέστηκε στην περιοχή παρέμβασης
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η προβολή του προγράμματος και η ενημέρωση των φορέων και κατοίκων της
περιοχής, των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης. Αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των τοπικών
φορέων και κατοίκων της περιοχής για την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι εκδηλώσεις προβολής αναμένεται να συμβάλλουν:
 στην ενεργοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος,
 στην ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού,
 στη διαφανή υλοποίηση του προγράμματος,
Ε. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι:
 Οι κάτοικοι της περιοχής εφαρμογής του Άξονα 4 Προσέγγιση LEADER του νομού Ημαθίας.
 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
 Επαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη περιοχή παρέμβασης.
 Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
 Κοινωνικοί φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και γενικότερα Μ.Κ.Ο.
ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
431β-3. Διοργάνωση εκδηλώσεων
προβολής
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

27.191,00

27.191,00
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 431β-4
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ

2007 – 2013
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

4

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

431

Δαπάνες Λειτουργίας – Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Νομού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-2015

ΔΡΑΣΗ

431β-4

Ο.Τ.Δ.

Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο στην Ο.Τ.Δ.
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αφορά ενέργειες κατάρτισης και επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο που
δραστηριοποιούνται χρόνια στην τοπική ανάπτυξη, έχουν ηγηθεί η συμμετάσχει στην υλοποίηση
αναπτυξιακών προγραμμάτων και ενεργειών και αποσκοπούν στην αξιοποίηση αυτής της πολύχρονης
τεχνογνωσίας μέσω:
1. της συμμετοχής η οργάνωσης σεμιναρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε γενικά η ειδικά
αναπτυξιακά θέματα, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων καθώς
και project management, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ε.Ε. καθώς και στην ευρωζώνη,
2. της συμμετοχής η οργάνωσης σεμιναρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε θέματα τοπικής,
περιφερειακής και ευρωπαϊκής διοίκησης, ανάπτυξης και συνεργασιών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και
φορέων περιφερειακής διοίκησης,
3. συμμετοχής ή οργάνωσης σεμιναρίων και workshops αναπτυξιακού η επενδυτικού
ενδιαφέροντος τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. (venture
capital, joint venture κ.λ.π.).
Οι παραπάνω ενέργειες επιμόρφωσης, είναι ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν σε μεταγενέστερη φάση, σε
συνεργασία με την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ – ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ.
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η σκοπιμότητα της δράσης σε σχέση με το πρόγραμμα αφορά στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, και μάλιστα του δυναμικού με ηγετικό ρόλο και με χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία στην
εφαρμογή της τοπικής ανάπτυξης, προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κεντρικής διοίκησης, αλλά
και των διακρατικών συνεργασιών που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή συνοχή των κρατών μελών.
Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στα αναμενόμενα αποτελέσματα συγκαταλέγονται:
1. η αξιοποίηση, μερική η πλήρης, βασικών συντελεστών (ατόμων) της τοπικής ανάπτυξης προς όφελος
της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας αλλά και ευρωπαϊκής οντότητας,
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2. η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην εδώ και χρόνια αποκτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία των
ηγετικών στελεχών στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη,
3. η αύξηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στην τοπική και
ευρωπαϊκή κοινωνία αφού, η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων της αξιοποίησης των
ανθρώπινων πόρων θα είναι επιτευχθεί,
4. η δημιουργία οικονομιών κλίμακας στην ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων των γειτονικών χωρών
μέσω της άμεσης συνεργασίας για την οργάνωση και εφαρμογή μελλοντικών διακρατικών και
τοπικών προγραμμάτων.
Ε. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Οι άμεσα ωφελούμενοι από την παραπάνω δράση είναι:
1. τα στελέχη τα οποία θα αξιοποιήσουν πρακτικά την τεχνογνωσία τους και εμπειρία τους
διευρύνοντας τόσο τους ορίζοντές τους όσο και τις προοπτικές των φορέων που εκπροσωπούν,
2. η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία θα έχει στο δυναμικό της έμπειρα και με εξωστρέφεια
στελέχη, αναγκαία για την ανάπτυξη της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης,
3. η κεντρική διοίκηση η οποία πλέον θα διαθέτει τεχνοκρατικό δυναμικό τόσο για την ανάπτυξη
της περιφέρειας όσο και για αξιόπιστη εφαρμογή των κεντρικά επιλεγμένων πολιτικών ανάπτυξης,
4. ο τοπικός πληθυσμός, καθώς η ύπαρξη υψηλά καταρτισμένων στελεχών, θα του εγγυηθεί για
την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην σύνθεση, διεκδίκηση και εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων και
ενεργειών.
ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
431β-4 Ενέργειες επιμόρφωσης
ατόμων με ηγετικό ρόλο στην Ο.Τ.Δ.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
3.400,00

3.400,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΙΔΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αύξηση της αξίας των γεωργικών
προϊόντων
Αύξηση της αξίας των δασοκομικών
L123β
προϊόντων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 ‐ Αύξηση της αξίας των
L311‐1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης
L311‐2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
χώρων εστίασης και αναψυχής
L311‐3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
επισκέψιμων αγροκτημάτων
L311‐4
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
L123α

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών μονάδων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
L311‐6
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
L311‐7
επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση
L311‐8
Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που
εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου)
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 ‐ Διαφοροποίηση προς
μη γεωργικές δραστηριότητες

2.219.418,00
200.000,00
2.419.418,00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.109.709,00 1.054.223,55
100.000,00

95.000,00

1.209.709,00 1.149.223,55

55.485,45 1.109.709,00
5.000,00

100.000,00

60.485,45 1.209.709,00

342.000,00

171.000,00

162.450,00

8.550,00

171.000,00

478.000,00

239.000,00

227.050,00

11.950,00

239.000,00

274.000,00

137.000,00

130.150,00

6.850,00

137.000,00

171.000,00

85.500,00

81.225,00

4.275,00

85.500,00

511.144,04

255.572,02

242.793,42

12.778,60

255.572,02

183.000,00

91.500,00

86.925,00

4.575,00

91.500,00

376.000,00

188.000,00

178.600,00

9.400,00

188.000,00

68.000,00

34.000,00

32.300,00

1.700,00

34.000,00

L311‐5

L312‐1

2.403.144,04

1.201.572,02 1.141.493,42

60.078,60 1.201.572,02

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί
βιοτεχνικών μονάδων

888.000,00

444.000,00

421.800,00

22.200,00

444.000,00

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

478.400,00

239.200,00

227.240,00

11.960,00

239.200,00

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

615.000,00

307.500,00

292.125,00

15.375,00

307.500,00

L312‐2

L312‐3

L312‐4

Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που
εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου)
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών
L312‐5
επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 ‐ Στήριξη της
α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:
L313‐1
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
(γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης)
L313‐2
Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της
L313‐3
αγροτικής υπαίθρου
L313‐4
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των περιοχών
ΣΥΝΟΛΟ α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
β)
Παρεμβάσεις
ανάπτυξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας:
L313‐5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης
L313‐6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
χώρων εστίασης και αναψυχής
L313‐8
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
ΣΥΝΟΛΟ β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313
τουριστικών δραστηριοτήτων
L321‐2

‐

Ενθάρρυνση

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών,
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ.

68.300,00

34.150,00

32.442,50

1.707,50

34.150,00

68.300,00

34.150,00

32.442,50

1.707,50

34.150,00

2.118.000,00

1.059.000,00 1.006.050,00

52.950,00 1.059.000,00

20.500,00

20.500,00

19.475,00

1.025,00

0,00

48.000,00

48.000,00

45.600,00

2.400,00

0,00

63.000,00

63.000,00

59.850,00

3.150,00

0,00

34.000,00

23.800,00

22.610,00

1.190,00

10.200,00

165.500,00

155.300,00

147.535,00

7.765,00

10.200,00

852.000,00

426.000,00

404.700,00

21.300,00

426.000,00

720.000,00

360.000,00

342.000,00

18.000,00

360.000,00

300.000,00

150.000,00

142.500,00

7.500,00

150.000,00

1.872.000,00

936.000,00

889.200,00

46.800,00

936.000,00

1.091.300,00 1.036.735,00

54.565,00

946.200,00

2.037.500,00

160.000,00

160.000,00

152.000,00

8.000,00

0,00

134.403,97

100.802,98

95.762,83

5.040,15

33.600,99

294.403,97

260.802,98

247.762,83

13.040,15

33.600,99

171.000,00

171.000,00

162.450,00

8.550,00

0,00

171.000,00

171.000,00

162.450,00

8.550,00

0,00

L321‐3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης
της τοπικής κληρονομιάς ‐ στήριξη
πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας
υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 ‐ Βασικές υπηρεσίες για
Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων
L322‐1
χώρων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322 ‐ Ανακαίνιση και

L323‐2α

Διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου
τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική
δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους σε μουσεία‐συλλογές‐
εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική
κληρονομιά
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323 ‐ Διατήρηση και
αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

100.000,00

100.000,00

95.000,00

5.000,00

0,00

122.500,00

122.500,00

116.375,00

6.125,00

0,00

222.500,00

222.500,00

211.375,00

11.125,00

0,00

L323‐4

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 ‐ Στρατηγικές τοπικής
421α
Διατοπική συνεργασία
421β
Διακρατική συνεργασία
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 421 ‐ Διατοπική & διακρατική
431α
Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ
431β
Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 431 ‐ Δαπάνες λειτουργίας,
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9.665.966,01
54.640,00
82.000,00
136.640,00
988.235,00
54.341,00
1.042.576,00

5.215.884,00 4.955.089,80
54.640,00
51.908,00
82.000,00
77.900,00
136.640,00
129.808,00
988.235,00
938.823,25
54.341,00
51.623,95
1.042.576,00
990.447,20

260.794,20 4.450.082,01
2.732,00
0,00
4.100,00
0,00
6.832,00
0,00
49.411,75
0,00
2.717,05
0,00
52.128,80
0,00

10.845.182,01

6.395.100,00 6.075.345,00

319.755,00 4.450.082,01

