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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2, ΦΑΚΕΛΟΥ Α
Α.1 Παρουσίαση προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης
Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 παρουσιάζονται οι Ο.Τ.Α. της περιοχής παρέμβασης, η έκταση, ο πληθυσμός,
καθώς και οι περιοχές εφαρμογής του Μέτρου 19, του ΠΑΑ και της προτεραιότητας 4, του
ΕΠΑΛΘ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Έκταση, πληθυσμός και περιοχή παρέμβασης
LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Περιφερειακή
Ενότητα

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δήμος

Ναυπακτίας

Τοπική/ Δημοτική
Κοινότητα

Γεωγραφικός
Κωδικός
Καλλικράτη

Δημοτική
Κοινότητα
Ναυπάκτου
Τοπική Κοινότητα
Αφροξυλιάς

91280301

Τοπική Κοινότητα
Βελβίνας
Τοπική Κοινότητα
Βλαχομάνδρας

91280303

Τοπική Κοινότητα
Βομβοκούς

91280305

Τοπική Κοινότητα
Δάφνης
Τοπική Κοινότητα
Λυγιά
Τοπική Κοινότητα
Μαμουλάδας

91280306

Τοπική Κοινότητα
Νεοκάστρου

91280309

Τοπική Κοινότητα
Ξηροπηγάδου

91280310

Τοπική Κοινότητα
Παλαιοχωρακίου

91280311

Τοπική Κοινότητα
Πιτσιναιίκων

91280312

Τοπική Κοινότητα
Ριγανίου
Τοπική Κοινότητα
Σκάλας
Τοπική Κοινότητα
Αντιρρίου

91280313

ορεινή

91280314

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Μακυνείας

91280102

Τοπική Κοινότητα
Μαλυκρείου

91280103

Χαρακτηρισμός
περιοχής

Έκταση
(km2)

Πληθυσμός
(στοιχεία
2011 μόνιμός
πληθυσμός)

LEADER ΕΠΑΛΘ 20142020

Έκταση
(km2)

13.415
17,039
91280302

Πληθυσμός
(στοιχεία
2011 μόνιμός
πληθυσμός)

13.415
17,039

ορεινή
17,75

413

ορεινή
10,749

91280304

57

17,75

413

10,749

57

11,774

140

9,593

872

2,42

1161

7,954

341

2,082

473

7,83

288

ορεινή
17,268

132

ορεινή
11,774

140

ορεινή
9,593

872

2,42

1.161

91280307
91280308

ορεινή
7,954

341

ορεινή
11,025
2,082

51
473

ορεινή
11,516

47

ορεινή
14,459

144

19,765

167

7,83

288

91280101
7,012

1.076

7,012

1.076

ορεινή
30,582

563

30,582

563

ορεινή
13,275

2

959

13,275

959

Τοπική Κοινότητα
Άνω Χώρας

91280203

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Αμπελακιωτίσσης

91280201

Τοπική Κοινότητα
Αναβρυτής

91280202

Τοπική Κοινότητα
Ασπριάς
Τοπική Κοινότητα
Γραμμένης Οξυάς

91280204

ορεινή

91280205

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Γρηγορίου

91280206

Τοπική Κοινότητα
Ελατόβρυσης

91280207

Τοπική Κοινότητα
Ελατούς
Τοπική Κοινότητα
Καλλονής

91280208

ορεινή

91280209

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Καταφυγίου

91280210

Τοπική Κοινότητα
Κάτω Χώρας

91280211

Τοπική Κοινότητα
Κεντρικής

91280212

Τοπική Κοινότητα
Κοκκινοχωρίου

91280213

Τοπική Κοινότητα
Κρυονερίων

91280214

Τοπική Κοινότητα
Κυδωνέας

91280215

Τοπική Κοινότητα
Λεύκας
Τοπική Κοινότητα
Λιμνίτσης

91280216

ορεινή

91280217

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Μανδρινής

91280218

Τοπική Κοινότητα
Πόδου
Τοπική Κοινότητα
Τερψιθέας

91280219

ορεινή

91280220

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Πλατάνου

91280411

Τοπική Κοινότητα
Αγίου Δημητρίου

91280401

Τοπική Κοινότητα
Αραχόβης

91280402

Τοπική Κοινότητα
Αχλαδοκάστρου

91280403

Τοπική Κοινότητα
Δενδροχωρίου

91280404

Τοπική Κοινότητα
Καστανέας

91280405

19,159

225

ορεινή
13,324

92

ορεινή
8,6
10,707
14,936

172
78
111

ορεινή
7,416

79

ορεινή
17,312
11,634
7,112

116
107
105

ορεινή
23,784

322

ορεινή
9,212

35

ορεινή
8,637

103

ορεινή
11,819

64

ορεινή
23,427

145

ορεινή
8,992
14,759
7,328

105
116
144

ορεινή
12,538
6,767
19,242

102
67
348

ορεινή
23,041

253

ορεινή
15,088

109

ορεινή
18,936

317

ορεινή
9,618

106

ορεινή
5,739

19

ορεινή
7,496

3

70

Ι.Π.
Μεσολογγίου

Τοπική Κοινότητα
Κλεπάς
Τοπική Κοινότητα
Λιβαδακίου

91280406

ορεινή

91280407

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Νεοχωρίου
Ναυπακτίας
Τοπική Κοινότητα
Περδικόβρυσης

91280408

ορεινή

91280409

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Περίστης

91280410

Τοπική Κοινότητα
Χόμορης
Τοπική Κοινότητα
Σίμου
Τοπική Κοινότητα
Ανθοφύτου

91280412

ορεινή

91280508

ορεινή

91280501

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Γάβρου
Τοπική Κοινότητα
Δορβιτσιάς

91280502

ορεινή

91280503

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Ελευθεριανής

91280504

Τοπική Κοινότητα
Μηλέας
Τοπική Κοινότητα
Παλαιοπύργου

91280505

ορεινή

91280506

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Ποκίστης

91280507

Τοπική Κοινότητα
Στρανώμης

91280509

Τοπική Κοινότητα
Στύλιας
Τοπική Κοινότητα
Φαμίλας
Τοπική Κοινότητα
Τρικόρφου

91280510

ορεινή

91280511

ορεινή

91280607

ορεινή

Τοπική Κοινότητα
Άνω Βασιλικής

91280601

Τοπική Κοινότητα
Βασιλικής

91280602

Τοπική Κοινότητα
Γαβρολίμνης

91280603

Τοπική Κοινότητα
Γαλατά
Τοπική Κοινότητα
Καλαβρούζης

91280604

Τοπική Κοινότητα
Περιθωρίου

91280606

Δημοτική
Κοινότητα
Μεσολογγίου
Τοπική Κοινότητα
Αγίου Γεωργίου

91270201

Τοπική Κοινότητα
Αγίου Θωμά

91270203

16,509
12,777

18,765
9,188

197
88

148
105

ορεινή
11,478

122

21,277

77

8,194

90

16,497
8,715
9,804

67
20
36

ορεινή
13,213
3,471
20,633

116
36
193

ορεινή
7,494

60

ορεινή
16,077

112

8,456

52

12,22

75

24,577

374

ορεινή
7,741
10,577
11,552
27,291

91280605

98
409

7,741

10,577

98

409

187

11,552

187

1.070

27,291

1.070

75

24,827

75

184

6,683

184

ορεινή
24,827
6,863

14.386
130,418
91270202

14.386
130,418

ορεινή
36,225
7,067

4

878
609

7,067

609

Τοπική Κοινότητα
Άνω Κουδουνίου

91270204

Τοπική Κοινότητα
Ελληνικών

91270205

Τοπική Κοινότητα
Ευηνοχωρίου

91270206

Τοπική Κοινότητα
Μουσούρων

91270207

Τοπική Κοινότητα
Ρετσίνων

91270208

Δημοτική
Κοινότητα
Αιτωλικού
Τοπική Κοινότητα
Αγίου Ηλία

91270101

Τοπική Κοινότητα
Σταμνάς
Τοπική Κοινότητα
Φραγκουλαιίκων

91270103

Τοπική Κοινότητα
Χρυσοβεργίου

91270105

Δημοτική
Κοινότητα
Νεοχωρίου
Μεσολογγίου
Τοπική Κοινότητα
Γουριάς
Δημοτική
Κοινότητα
Κατοχής
Τοπική Κοινότητα
Λεσινίου
Τοπική Κοινότητα
Μάστρου

91270302

Τοπική Κοινότητα
Πενταλόφου

91270306

Δημοτική
Κοινότητα
Αστακού

91290201

Ξηρομέρου

ορεινή
16,364

67

ορεινή
19,449
17,641

443
1.664

19,449

17,641

443

1.664

ορεινή
11,841

242

11,841

242

193

19,231

193

ορεινή
19,231

4.935
47,199

4.935
47,199

91270102
6,875
37,761

170
909

6,875
37,761

170
909

91270104
ορεινή

6,366
14,884

61
486

14,884

486
3.454

3.454
88,699

88,699

91270303
15,757

862

18,757

862

91270301
2.829
95,013
91270304
32,093

2.829
95,013

771

32,093

771

10,149

568

91270305
10,149
24,968

568
889

ορεινή
2.732
71,93

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1586,842

64.948

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11.350,00

679.796
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2.732
71,93
855,738

57.034

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΦΑΚΕΛΟΥ Β
Β.1 Στόχοι και στρατηγική τοπικού προγράμματος
Β.1.1 Στόχοι τοπικού προγράμματος
Τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης και τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT
αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεδομένα της περιοχής παρέμβασης. Το τοπικό
πρόγραμμα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και στην ελαχιστοποίηση των
αδυναμιών, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και εξαλείφοντας τις απειλές, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος καθορίζονται σε σημαντικότατο βαθμό από τα στοιχεία της
υφιστάμενης κατάστασης και τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT, ώστε να εδράζονται σε
πραγματικά δεδομένα και να στοχεύουν στην αναπτυξιακή πρόοδο της περιοχής.
Παράλληλα, οι στόχοι επηρεάζονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΠΑΑ 2014 – 2020 (και ιδιαίτερα
το Μέτρο 19 αυτού), το ΕΠΑλΘ 2014-2020 (και κυρίως την Προτεραιότητα 4 αυτού).
Ειδικότερα,
•

το ΕΣΠΑ 2014-2020 ορίζει ως στρατηγικούς στόχους την επίτευξη απασχόλησης, την
κοινωνική συνοχή, την διατήρηση των πόρων, την ανταγωνιστικότητα και την τοπική
επιχειρηματικότητα, καθορίζοντας ως κλάδους προτεραιότητας και μεγαλύτερης
συμμετοχής στην οικονομική μεγέθυνση τον τουρισμό, την ενέργεια και τον
αγροδιατροφικό τομέα
• το ΠΑΑ 2014 – 2020 ορίζει ως στρατηγικούς στόχους την μετάβαση σε ένα ισχυρό,
αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα και την αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των
αγροτικών περιοχών, ενώ το Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 αποσκοπεί στην ενίσχυση
«νέων και πιο καινοτόμων» προσεγγίσεων με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά
δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές
πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης
αγροτικών προϊόντων)
• το ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 ορίζει ως στρατηγικές επιλογές την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας και
την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων,
ενώ η Προτεραιότητα 4 αυτού ορίζει ως αναπτυξιακούς στόχους την προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και
της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και
εσωτερικές κοινότητες, που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια και
την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς
της θαλάσσιας οικονομίας
Επιπρόσθετα, οι στόχοι επηρεάστηκαν από τις απόψεις και τις προτάσεις των τοπικών φορέων
και του πληθυσμού, όπως αυτές προέκυψαν από τις ενέργειες διαβούλευσης. Ειδικότερα, οι
ενέργειες διαβούλευσης επηρέασαν σημαντικά τους στόχους ως προς την ανάπτυξη του
τουριστικού τομέα, την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκαν οι στόχοι του τοπικού προγράμματος, οι οποίοι έχουν ως
ακολούθως:

Στόχος 1 (Σ1): Βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής, με έμφαση στις ειδικές
μορφές τουρισμού και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής
Ο Σ1 αποσκοπεί στην βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και εστιάζει στις ειδικές
μορφές τουρισμού, με την προώθηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη
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και αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την πρωτογενή
παραγωγή της περιοχής. Στο πλαίσιο του Σ1, προωθείται η χρηματοδότηση: α) δημοσίων
επενδύσεων, για τη δημιουργία υποδομών ανάπτυξης δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (μονοπάτια, πίστα αναρρίχησης, θέσης παρατήρησης πουλιών κλπ), β) ιδιωτικών
επενδύσεων, για την παροχή υπηρεσιών ειδικών μορφών τουρισμού, για την ανάπτυξη του
αλιευτικού τουρισμού, για την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών (καταλύματα, camping,
κατασκηνώσεις, μονάδες εστίασης και αναψυχής κλπ) και γ) δημοσίων επενδύσεων, για τη
δημιουργία πολιτιστικών υποδομών αναμενόμενης υψηλής επισκεψιμότητας. Στις βασικές
στοχεύσεις του Σ1 συμπεριλαμβάνεται η προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό.
Ο Σ1 συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT S1, S2, S3, S7, S8, W10, W11, O1,
O2, O3 και O7, ενώ επικουρικά συνδέεται με αποτελέσματα S9, S11, S12, S13, W3, W4, W12, O4,
O5 και T1.

Στόχος 2 (Σ2): Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής,
με έμφαση στα βιολογικά προϊόντα και στα προϊόντα ΠΟΠ, καθώς και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών μονάδων
Ο Σ2 αποσκοπεί στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της πρωτογενούς
παραγωγής, εστιάζοντας στα προϊόντα υψηλής αξίας (βιολογικά, ΠΟΠ), μέσω της μεταποίησης
και τυποποίησης των προϊόντων, προκειμένου να διοχετευτούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Παράλληλα, αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών μονάδων,
κύρια μέσω της προώθησης καινοτόμων παρεμβάσεων και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς
και στην καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής, για την άμεση διάθεση των προϊόντων από τον
παραγωγό στον καταναλωτή ή από τον παραγωγό στο ράφι.
Ο Σ2 συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT S3, S4, S5, W2, W5 και W6, ενώ
επικουρικά συνδέεται με τα αποτελέσματα S1, S9, S11, S12, S13, W3, W4, W8, W9, W12, O4, O5,
O6, T1 και Τ5

Στόχος 3 (Σ3): Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση τοπικών
πόρων και την κάλυψη αναγκών
Ο Σ3 αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον δευτερογενή και τριτογενή
τομέα, με γνώμονα την αξιοποίηση των τοπικών πόρων (π.χ. πέτρα, ξύλο, αλάτι), την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας σε ορεινές κοινότητες, την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή
υπηρεσιών, που υποστηρίζουν τον πρωτογενή τομέα (π.χ. είδη αλιείας, κατασκευή διχτυών,
επισκευή σκαφών, παροχή υπηρεσιών σε αγρότες και αλιείς) και την προώθηση της
επιχειρηματικότητας των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Στο πλαίσιο του στόχου, προωθούνται
επενδύσεις σε βιοτεχνικές μονάδες, σε εμπορικές επιχειρήσεις και σε δραστηριότητες, που
λειτουργούν υποστηρικτικά στον πρωτογενή τομέα, σε δραστηριότητες συλλογικού ή
μεμονωμένου χαρακτήρα, που αναπτύσσονται από μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και
καινοτόμα επενδυτικά σχέδια σε μη γεωργικές δραστηριότητες.
Ο Σ3 συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT S3, S4, S6, W12, W13, W14 και
W17, ενώ επικουρικά συνδέεται με τα αποτελέσματα S11, S12, S13, W3, W4, O4, O6 και T1.

Στόχος 4 (Σ4): Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο
αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης
Ο Σ4 αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης και
συνεισφέροντας στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται δράσεις: α) για την
προστασία των δασών από πυρκαγιές, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή αξία των δασών για τον
τουριστικό τομέα και τις ειδικές μορφές τουρισμού, β) για τη δημιουργία υποθαλασσίων πάρκων,
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λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας για την υποστήριξη
του πρωτογενή τομέα (αλιεία) και την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, αλλά και τις νέες
δυνατότητες που θα δοθούν για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, γ) για την
εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση απορριμμάτων ή αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της εικόνας τους, μέσω της
φιλικότητάς τους προς το περιβάλλον.
Ο Σ4 συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT S1, S3, W6, T2 και T5, ενώ
επικουρικά συνδέεται με τα αποτελέσματα S11 και O6.

Στόχος 5 (Σ5): Προώθηση της δικτύωσης μεταξύ περιοχών, φορέων και επιχειρήσεων
Ο Σ5 αποσκοπεί στη δικτύωση μεταξύ περιοχών, φορέων και επιχειρήσεων, του εσωτερικού και
εξωτερικού, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης καινοτομιών
στο Τοπικό Παραγωγικό Σύστημα και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
και της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του στόχου προωθούνται παρεμβάσεις διατοπικών και
διακρατικών σχεδίων συνεργασίας.
Ο Σ5 συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT W17, O5 και O6, ενώ επικουρικά
συνδέεται με τα αποτελέσματα S1, S2, S3, S4, S7, S11, W13

Στόχος 6 (Σ6): Βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και των συνθηκών εργασίας
των επαγγελματιών του πρωτογενή τομέα
Ο Σ6 αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και των συνθηκών εργασίας
των επαγγελματιών του πρωτογενή τομέα, μέσω της δημιουργίας και της βελτίωση υποδομών
(κοινής ωφελειάς) ψυχαγωγίας, αθλητισμού, εκπαίδευσης, υγείας και λοιπών κοινωνικών
υποδομών (π.χ. εργαστήρια ΑμΕΑ), καθώς και εργασίας, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα
παραμονής του πληθυσμού στην περιοχή και των επαγγελματιών του πρωτογενή τομέα στη
δραστηριότητά τους.
Ο Σ6 συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT W16, ενώ επικουρικά συνδέεται
με τα αποτελέσματα S3 και S11.

Β.1.2 Στρατηγική τοπικού προγράμματος
Η στρατηγική του τοπικού προγράμματος για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων,
αφενός ικανοποιεί τους στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «Έξυπνη, αειφόρο
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (ΕΕ 2020), αφετέρου στηρίζεται στις στρατηγικές ανάπτυξης
των επιμέρους τομέων του τοπικού προγράμματος και ιδιαίτερα στις θεματικές κατευθύνσεις,
που καθορίστηκαν βάση των αναγκών, της δυναμικής, των δυνατοτήτων και των προοπτικών της
περιοχής παρέμβασης. Η τοπική στρατηγική επιδιώκει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του
Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος, εστιάζοντας στον τουρισμό και στην μεταποίηση.
Η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική στηρίζεται, για την επίτευξη των στόχων, στις στρατηγικές
ανάπτυξης των επιμέρους τομέων του τοπικού προγράμματος. Ειδικότερα, το τοπικό πρόγραμμα
διακρίνεται σε τέσσερις (4) τομείς:
✓
✓
✓
✓

ΤΟΜΕΑΣ 1 (ΤΟΜ1): Τουρισμός
ΤΟΜΕΑΣ 2 (ΤΟΜ2): Μεταποίηση/τυποποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
ΤΟΜΕΑΣ 3 (ΤΟΜ3): Αξιοποίηση τοπικών πόρων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
ΤΟΜΕΑΣ 4 (ΤΟΜ4): Βελτίωση ποιότητας ζωής

Παράλληλα, έχουν καθοριστεί οι θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού προγράμματος, βάση των
αναγκών, της δυναμικής, των δυνατοτήτων και των προοπτικών της περιοχής παρέμβασης.
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Ειδικότερα, οι θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού προγράμματος έχουν ως ακολούθως, με
βασική θεματική κατεύθυνση την ΘΚ1:

Θεματική Κατεύθυνση 1 (ΘΚ 1): Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης
και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Η Θεματική Κατεύθυνση 1 (ΘΚ1) προωθεί τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για την βελτίωση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της
περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, για την ανάπτυξη του
τουριστικού τομέα (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, πρωτογενή παραγωγή), αλλά
απαιτείται η συνεργασία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την περαιτέρω ανάπτυξή του και
ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο δημόσιος τομέας
θα προβεί σε παρεμβάσεις, για τη δημιουργία υποδομών ανάπτυξης των ειδικών μορφών
τουρισμού, ενώ ο ιδιωτικός τομέας θα προβεί σε επενδύσεις για την αύξηση, τη βελτίωση και την
αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Για την διαμόρφωση της θεματικής
κατεύθυνσης, εκτός από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (φυσικό περιβάλλον –
S1, πολιτιστική κληρονομιά – S2, πρωτογενή παραγωγή – S3), έχουν ληφθεί υπόψη: α) η ποικιλία
των δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (S7), που αναπτύσσονται στην περιοχή, β) η
αναγνωρισιμότητα του τουριστικού προϊόντος της ορεινής Ναυπακτίας (S8), γ) η γεωγραφική
θέση της περιοχής (S12), δ) η έλλειψη τουριστικών υποδομών στον άξονα Μεσολογγίου –
Ναυπακτίας (W10), ε) η έλλειψη camping, κατασκηνώσεων και μονάδων ιαματικής θεραπείας
(W11), στ) η ελλιπής αξιοποίηση σημαντικών εδαφολογικών στοιχείων (W15), ζ) η ολοκλήρωση
του θεσμικού πλαισίου για τον αλιευτικό τουρισμό (O1), η) το ευνοϊκό θεσμικό περιβάλλον για
τις ειδικές μορφές τουρισμού και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα (O2), θ) η προετοιμασία των
ΟΤΑ της περιοχής, για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (O3), ι) η βελτίωση των οδικών
εθνικών δικτύων (O4), ια) η άρση των περιορισμών για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
στην τεχνητή λίμνη Ευήνου (O7) και ιβ) η ανάγκη για προστασία των δασών από πυρκαγιές (T2),
καθότι τα δάση αποτελούν βασική παράμετρο ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού.

Θεματική Κατεύθυνση 2 (ΘΚ 2): Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του
αγροδιατροφικού τομέα
Η Θεματική Κατεύθυνση 2 (ΘΚ2) προωθεί την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
πρωτογενούς παραγωγής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
μονάδων, προκειμένου τα τοπικά προϊόντα να διατεθούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Με την
ΘΚ2 επιδιώκεται η ανάπτυξη και ανταγωνιστική λειτουργία του τομέα της
μεταποίησης/τυποποίησης, ενσωματώνοντας και καινοτόμα στοιχεία. Για τη διαμόρφωση της
ΘΚ2 έχουν ληφθεί υπόψη: α) η δυναμική του πρωτογενή τομέα της περιοχής (S3), β) η παραγωγή
προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας (βιολογικά, ΠΟΠ) – S4, γ) η εξαγωγική δραστηριότητα των
αγροτικών συνεταιρισμών (S5), δ) η γεωγραφική θέση (S12), ε) η ύπαρξη λιμενικών υποδομών
για την μεταφορά των προϊόντων (S13), στ) ο χαμηλός βαθμός μεταποίησης αγροτικών και
αλιευτικών προϊόντων, εντός της περιοχής παρέμβασης (W5), ζ) ο χαμηλός βαθμός χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις μεταποιητικές μονάδες (W6), η) η προβληματική
διαχείριση των αποβλήτων από τις μεταποιητικές μονάδες (W6), θ) η βελτίωση των εθνικών
οδικών δικτύων, στο άμεσο προσεχές μέλλον (O4) και ι) η ύπαρξη τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων στην ευρύτερη περιοχή, που διευκολύνει την ενσωμάτωση
καινοτομιών (O6).

Θεματική Κατεύθυνση 3 (ΘΚ 3): Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Η Θεματική Κατεύθυνση 3 (ΘΚ 3) προωθεί την αξιοποίηση των τοπικών πόρων (εκτός του
γεωργικού και αλιευτικού τομέα) και την ελαχιστοποίηση μειονεκτημάτων της περιοχής
παρέμβασης. Η ΘΚ3 συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Τοπικού Παραγωγικού
Συστήματος, καθότι προωθεί επενδύσεις σε τομείς εκτός του τουρισμού και της μεταποίησης,
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όπου αναφέρονται οι ΘΚ1 & ΘΚ2. Για τη διαμόρφωση της ΘΚ3 έχουν ληφθεί υπόψη: α) το πλήθος
των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην περιοχή παρέμβασης (S6),
β) η δυσκολία εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας (W12) και γ) το ευνοϊκό θεσμικό
πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (O8).

Θεματική Κατεύθυνση 4 (ΘΚ 4): Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής
του τοπικού πληθυσμού
Η Θεματική Κατεύθυνση 4 (ΘΚ 4) προωθεί παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών
της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες συνδέονται με τον κοινωνικό τομέα και τα δημόσια αγαθά, όπως
η δημόσια ψυχαγωγία, ο αθλητισμός, η υγεία και η εκπαίδευση. Η ΘΚ4 διαμορφώθηκε
λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό αποκλεισμό των ευπαθών κοινωνικά ομάδων (W13) και τα
προβλήματα που παρατηρούνται σε βασικές υποδομές για τον τοπικό πληθυσμό (W16) και τα
οποία δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν οι ΟΤΑ και η κεντρική διοίκηση, με αποτέλεσμα να
επιδεινώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές.
Η τοπική στρατηγική επιδιώκει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Τοπικού Παραγωγικού
Συστήματος, εστιάζοντας στον τουρισμό και την μεταποίηση/τυποποίηση, ενώ για την επίτευξη
των στόχων στηρίζεται στις στρατηγικές ανάπτυξης των επιμέρους τομέων του τοπικού
προγράμματος και στις θεματικές κατευθύνσεις, που έχουν επιλεγεί. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική
στρατηγική διακρίνεται στις ακόλουθες τοπικές (τομεακές) στρατηγικές:

Τοπική στρατηγική για τον τουρισμό (ΤΣ1)
Η τοπική στρατηγική για τον τουρισμό στηρίζεται στη Θεματική Κατεύθυνση 1 (ΘΚ1) και στους
Στόχους 1, 4 & 5 (Σ1, Σ4 & Σ5).
Η περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας αποτελεί αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό, με τις
ιδιωτικές τουριστικές υποδομές να ικανοποιούν την υφιστάμενη ζήτηση, ποιοτικά και ποσοτικά,
αλλά να αυξάνονται συνεχώς οι απαιτήσεις για υποδομές ειδικών μορφών τουρισμού. Στην
περιοχή αναπτύσσονται δραστηριότητες πεζοπορίας, ορειβασίας, ορεινής ποδηλασίας,
αλεξίπτωτου πλαγιάς κλπ, με τις σχετικές δημόσιες υποδομές (π.χ. μονοπάτια) να υστερούν και
να μην καλύπτουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών. Στις ελλείψεις, που παρουσιάζουν οι σχετικές
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβάνονται η ασφαλής σήμανση, η έλλειψη πινακίδων
περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την χλωρίδα και την πανίδα, η έλλειψη πινακίδων πολιτιστικής
ενημέρωσης για την πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. πέτρινα γεφύρια, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορία
μονοπατιών) και η απόδοση της όποιας υφιστάμενης σήμανσης στην αγγλική γλώσσα, για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών από το εξωτερικό. Στο τμήμα αυτό της περιοχής παρέμβασης, το
πρώτο μέλημα της τοπικής στρατηγικής είναι η δημιουργία δημοσίων υποδομών για ειδικές
μορφές τουρισμού, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την υποστήριξη της
υφιστάμενης τουριστικής επιχειρηματικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας, για την
προσέλκυση επιπλέον ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η
δημιουργία πεζοπορικών, ορειβατικών και ποδηλατικών διαδρομών, καθώς και η
διαμόρφωση πίστας αλεξίπτωτου πλαγιάς, χωρίς να αποκλείονται οι ιδιωτικές επενδύσεις. Τα
κύρια γεωγραφικά σημεία – στόχοι είναι η Άνω Χώρα, η ευρύτερη περιοχή της τεχνητής
(ταμιευτήρας) λίμνης Ευήνου και η περιοχή της Λουτροπηγής Στάχτης.
Συνεχίζοντας προς την πόλη της Ναυπάκτου και την κοντινή σε αυτή περιοχή, ο τουρισμός
εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με κύριες δραστηριότητες τις ειδικές
μορφές τουρισμού (canoe-kayak, rafting κλπ στην Βλαχομάνδρα, kitesurf και καταδύσεις στην
Ναύπακτο), την επισκεψιμότητα πολιτισμικών χώρων (π.χ. Κάστρο Ναυπάκτου, Κάστρο
Αντιρρίου, Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας) και την επισκεψιμότητα των παραλιών. Οι υπάρχουσες
τουριστικές υποδομές ικανοποιούν κατά κανόνα, ποσοτικά, την υφιστάμενη ζήτηση, αλλά
απαιτείται ποιοτική αναβάθμισή τους, η οποία θα επιτευχθεί, είτε με τον εκσυγχρονισμό των
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υφιστάμενων, είτε με την κατασκευή νέων ποιοτικότερων τουριστικών μονάδων. Παράλληλα,
απαιτείται βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ειδικών μορφών τουρισμού και δημιουργία
πολιτιστικών υποδομών αναμενόμενης υψηλής επισκεψιμότητας, με έμφαση στην ονομασία
LEPANTO, η οποία τυγχάνει διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του θεσμικού
πλαισίου για τον αλιευτικό τουρισμό παρέχει την ευκαιρία ενσωμάτωσης μιας νέας τουριστικής
υπηρεσίας στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Στο τμήμα αυτό της περιοχής παρέμβασης, η
τοπική στρατηγική στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών
ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. kitesurf, ποδηλατικές και πεζοπορικές διαδρομές), σε
παρεμβάσεις αναμενόμενης υψηλής επισκεψιμότητας στον τομέα του πολιτισμού (π.χ.
εικονική αναπαράσταση Ναυμαχίας Ναυπάκτου, πολιτιστικό μονοπάτι Ναυπάκτου), στον
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών μονάδων, στη δημιουργία νέων ποιοτικότερων
τουριστικών μονάδων και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας του αλιευτικού τουρισμού. Τα κύρια γεωγραφικά
σημεία – στόχοι είναι η πόλη της Ναυπάκτου και η περιοχή της Βλαχομάνδρας.
Κινούμενοι προς την περιοχή της δημοτικής ενότητας Χάλκειας και μπαίνοντας στο Εθνικό Πάρκο,
η τουριστική δραστηριότητα εξασθενεί, παρότι η περιοχή διαθέτει ισχυρά συγκριτικά
πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα (πολύ μικρή απόσταση μεταξύ
θάλασσας και βουνού, παραλίες, αξιοποιήσιμη πολιτιστική κληρονομιά - π.χ. το όρος Βαράσοβα
χαρακτηρίζεται ως το Άγιο Όρος της Αιτωλίας - αναρριχητικό πεδίο κλπ). Για την ανάπτυξη του
τουριστικού τομέα στην περιοχή επιβάλλεται η ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από τον δημόσιο
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Από την πλευρά του δημοσίου τομέα, πρέπει να βελτιωθούν οι
συνθήκες στην πίστα αναρρίχησης, η οποία παρ’ όλες τις ελλείψεις παρουσιάζει υψηλή
επισκεψιμότητα και να διαμορφωθούν πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές
στο όρος Βαράσοβα, το οποίο αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου, για την ανάδειξη της
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας της περιοχής και την αύξηση της επισκεψιμότητας. Στο
πλαίσιο αυτό, η τοπική στρατηγική, για το συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής παρέμβασης,
στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων υποδομών ειδικών μορφών
τουρισμού και στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για τη δημιουργία και τον
εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών. Τα κύρια γεωγραφικά σημεία – στόχοι
είναι η περιοχή της πίστας αναρρίχησης (Κρυονέρι) και το όρος Βαράσοβα.
Μπαίνοντας στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου, τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, και φτάνοντας έως
την Τ.Κ. Αστακού, συναντάμε μια κατάσταση, η οποία είναι σχεδόν ίδια με αυτή της δημοτικής
ενότητας Χάλκειας. Η περιοχή, που διαθέτει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του τουριστικού
τομέα (βουνό, θάλασσα, λιμνοθάλασσες, περιοχή Natura, περιοχή Ramsar, δυναμικότατο
πρωτογενή τομέα με έντονη αγροτική και αλιευτική δραστηριότητα, σπουδαία πολιτιστική
κληρονομιά, λιμενικές υποδομές), οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί κατάλληλα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή λειτουργούν μόνο οκτώ τουριστικές μονάδες, παρότι πλήθος
κόσμου επισκέπτεται την περιοχή για ειδικές μορφές τουρισμού, με προεξέχουσα την
παρατήρηση πουλιών (bird watching). Η ζήτηση για ειδικές μορφές τουρισμού αυξάνεται
ραγδαία, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια την περιοχή επισκέπτονται εθνικές
ομάδες για kayak ήρεμων νερών στην λιμνοθάλασσα και επισκέπτες από το εξωτερικό για kitesurf
και windsurfing. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική στρατηγική επιδιώκει, στο συγκεκριμένο τμήμα της
περιοχής παρέμβασης, τη δημιουργία υποδομών ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ.
παρατηρητήρια πουλιών, πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές, ναυταθλητικό
κέντρο), την δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης, τη διαμόρφωση χώρων
καταφυγίου τουριστικών σκαφών, την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, τη δημιουργία και
τον εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών και την ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής
τουριστικών υπηρεσιών. Τα κύρια γεωγραφικά σημεία – στόχοι είναι η πόλη του Μεσολογγίου,
η ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας και ο Αστακός.
Επιπλέον, η τοπική στρατηγική περιλαμβάνει την προστασία των δασών από πυρκαγιές, καθότι
τα δάση αποτελούν βασικό τοπικό πόρο για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού (σ.σ.
ειδικά στις περιοχές των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου). Επομένως, η προστασία τους
συνεισφέρει στην ενίσχυση της τοπικής στρατηγικής για τον τουρισμό.
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Από τα προαναφερόμενα είναι προφανές ότι η κύρια επιλογή της τοπικής στρατηγικής για την
ανάπτυξη του τουρισμού είναι η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα. Η κύρια επιλογή ενισχύεται σημαντικότατα από την υφιστάμενη προετοιμασία
των ΟΤΑ της περιοχής, για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Ειδικότερα, οι ΟΤΑ της
περιοχής έχουν ωριμάσει σχετικά έργα (π.χ. πεζοπορικές, ορειβατικές, ποδηλατικές διαδρομές,
εικονική αναπαράσταση Ναυμαχίας Ναυπάκτου, κέντρο τουριστικής πληροφόρησης
Μεσολογγίου, βελτίωση πίστας αναρρίχησης, διαμόρφωση πίστας αλεξίπτωτου πλαγιάς,
κατασκευή υπερυψωμένων θέσεων για bird-watching). Επιπλέον, στο πλαίσιο της τοπικής
στρατηγικής συμπεριλαμβάνονται:
•

•

•

•
•
•

•

•
•

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης
του ενεργειακού κόστους, προωθώντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για
ιδία κατανάλωση, καθώς και η εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης
ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, αφενός επιτυγχάνεται μείωση του κόστους λειτουργίας
των τουριστικών μονάδων, αφετέρου βελτιώνεται η φιλικότητά τους προς στο
περιβάλλον, γεγονός που βελτιώνει την εικόνα που διαμορφώνει η ειδική τουριστική
ομάδα των συμμετεχόντων σε ειδικές μορφές τουρισμού, για τις ίδιες τις μονάδες και
την περιοχή γενικότερα
η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός camping και κατασκηνώσεων (συμπληρωματικά
στις λοιπές τουριστικές υποδομές), για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των προτιμήσεων των
φυσιολατρών επισκεπτών και την προσέλκυση νεαρότερων ηλικιών. Οι επισκέπτες που
έρχονται στην περιοχή για αναρρίχηση, canoe-kayak, kitesurf, bird-watching και λοιπές
ειδικές μορφές τουρισμού προτιμούν εναλλακτικούς τρόπους διανυκτέρευσης, όπως
camping και μικρές αγροτουριστικές μονάδες, ενώ οι κατασκηνώσεις προσελκύουν
νεαρότερης ηλικίας επισκέπτες (π.χ. μαθητές)
η προώθηση επενδύσεων για την ανάπτυξη υποδομών ιαματικού τουρισμού, ώστε να
αξιοποιηθούν οι σχετικές δυνατότητες της περιοχής (λουτροθεραπεία, πυλοθεραπεία)
και να οργανωθεί αποτελεσματικότερα ένα κομμάτι του τουριστικού προϊόντος, που
δύναται να ενισχύσει έντονα την τοπική οικονομία
η δημιουργία υποδομών που χρησιμοποιούν συστήματα εξοικονόμησης νερού και
διαχείρισης απορριμμάτων
η πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, με την εφαρμογή
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ώστε να δίνονται στον επισκέπτη τα απαιτούμενα
εχέγγυα, για την επιλογή της περιοχής ως τουριστικό προορισμό
η ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων, με
τη χρήση παραδοσιακών συνταγών (αξιοποιώντας το σχετικό έντυπο που έχει εκδώσει η
Αιτωλική Αναπτυξιακή) και τοπικών προϊόντων (με έμφαση στα προϊόντα ΠΟΠ και στα
βιολογικά προϊόντα) από τις τουριστικές μονάδες, στα προσφερόμενα γεύματα
η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, με τις τουριστικές μονάδες να διαθέτουν
ιστοσελίδα προβολής (σ.σ. τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και δωρεάν
wi-fi στους επισκέπτες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών
ηλεκτρονικών κρατήσεων, παρουσίασης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής
κληρονομιάς της περιοχής και ανάδειξης των δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (π.χ. εφαρμογές για υπολογιστές, κινητά ή tablets με χαρτογράφηση
διαδρομών τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος), που συντελούνται στην
περιοχή
η δικτύωση των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα με αντίστοιχες επιχειρήσεις από
άλλες περιοχές, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση της συνεργασίας
τους
η δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας αποτελεί βασική επιδίωξη του τοπικού
προγράμματος και φυσικά της τοπικής στρατηγικής για τον τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό,
επιδιώκεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η συντήρηση υφιστάμενων, μέσω
των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, που θα πραγματοποιηθούν, αλλά και από τη
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•

•

•

συνολική αναβάθμιση του τοπικού τουριστικού προϊόντος, στο πλαίσιο της
συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
η εξωστρέφεια του τοπικού τουριστικού προϊόντος θα επιτευχθεί με τη δημιουργία και
αναβάθμιση υποδομών ειδικών μορφών τουρισμού, που καλύπτουν τις ανάγκες των
τουριστών από το εξωτερικό (π.χ. σήμανση στην αγγλική γλώσσα), με την
αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του διαδικτύου από τις τουριστικές επιχειρήσεις
και με την διασφάλιση ότι το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων δύναται να
καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας των επισκεπτών από το εξωτερικό (π.χ. επικοινωνία
στην αγγλική γλώσσα)
η διευκόλυνση των επισκεπτών για συμμετοχή σε ειδικές μορφές τουρισμού, από τις
τουριστικές μονάδες, οι οποίες θα διαθέτουν στους επισκέπτες τους σχετικό εξοπλισμό
(π.χ. mountain bike). Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η ελκυστικότητα της περιοχής και
διευκολύνεται ο επισκέπτης να επιλέξει την περιοχή για τουριστικό του προορισμό
η ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά και
περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, ώστε η εκάστοτε τουριστική μονάδα να
συνδέεται άρρηκτα με τον ευρύτερο χώρο εγκατάστασής της, αναδεικνύοντας την τοπική
αρχιτεκτονική και σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον.

Τοπική στρατηγική για την μεταποίηση/τυποποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
(ΤΣ2)
Η τοπική στρατηγική για την μεταποίηση/τυποποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
στηρίζεται στη Θεματική Κατεύθυνση 2 (ΘΚ2) και στους Στόχους 2, 4 και 5 (Σ2, Σ4 & Σ5), ενώ
επηρεάζεται και από τη ΘΚ1, εντάσσοντας τις μεταποιητικές μονάδες στο τοπικό τουριστικό
προϊόν.
Η περιοχή διαθέτει δυναμικό πρωτογενή τομέα, όπου απασχολείται το 23,2% των
απασχολούμενων της περιοχής και το 40% των απασχολούμενων της ενδοχώρας της περιοχής
(εκτός των αστικών κέντρων Ναυπάκτου και Ι.Π. Μεσολογγίου). Στις ορεινές περιοχές
αναπτύσσεται κυρίως η κτηνοτροφία, με κύρια παραγόμενα προϊόντα το κρέας και το γάλα. Στις
πεδινές περιοχές αναπτύσσεται κυρίως η γεωργία, με κύρια παραγόμενα προϊόντα το λάδι, τις
βρώσιμες ελιές, τα εσπεριδοειδή, το καλαμπόκι και το βαμβάκι. Επιπλέον, η περιοχή διαθέτει
εξέχουσα θέση στην εφαρμογή βιολογικών πρακτικών καλλιέργειας και εκτροφής, με την
δραστηριοποίηση 492 βιοκαλλιεργητών και 408 βιοκτηνοτρόφων. Τα κύρια προϊόντα βιολογικής
καλλιέργειας ή εκτροφής είναι η μηδική και λοιπές ζωοτροφές, τα δημητριακά, η
ελαιοκαλλιέργεια ( για ελαιοποίηση και βρώσιμες), τα εσπεριδοειδή, διάφορα λαχανικά, το
κρέας, το γάλα, η φέτα, το μέλι και τα αυγά. Η αλιεία είναι ιδιαίτερα δυναμική στον Δήμο Ι.Π.
Μεσολογγίου και στην Τ.Κ. Αστακού, όπου εκτός της παράκτιας αλιείας αναπτύσσεται σημαντική
δραστηριότητα και στον τομέα των φυσικών ιχθυοτροφείων (διβάρια). Στην περιοχή παρέμβασης
απασχολείται το 65% των απασχολούμενων στην αλιεία στην Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας, ενώ τα κύρια αλιεύματα είναι το χέλι, η βελάντσα, η βούρια, ο κέφαλος, το
λαβράκι, η τσιπούρα, η κουτσομούρα, το μυξινάρι, ο σπάρος, ο σαργός, ο βακαλάος, το παλαμίδι,
η γόπα, το μπαρμπούνι, η σκορπίνα, ο γαύρος και η σαρδέλα. Επίσης, ιδιαίτερο αλιευτικό προϊόν
αποτελεί το αυγοτάραχο, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί και ως προϊόν ΠΟΠ (ΠΟΠ αυγοτάραχο
Μεσολογγίου). Η ιχθυοκαλλιέργεια αναπτύσσεται κυρίως στην ΤΚ Αστακού, καλύπτοντας το 25%
της εθνικής παραγωγής και το 12,5% της ευρωπαϊκής παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίου.
Παρότι η ενασχόληση του τοπικού πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα είναι διαχρονική και
έντονη, εντούτοις παρουσιάζεται σημαντικότατο πρόβλημα στην μεταποίηση/τυποποίηση των
παραγόμενων προϊόντων εντός της περιοχής παρέμβασης και κατ’ επέκταση δυσκολία διάθεσής
τους στην αγορά και μείωση της εμπορικής τους αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:
•
•
•
•

η επιτραπέζια ελιά μεταποιείται στην περιοχή σε ποσοστό 25%
το παραγόμενο ελαιόλαδο μεταποιείται στην περιοχή σε ποσοστό 10%
τα εσπεριδοειδή μεταποιούνται στην περιοχή σε ποσοστό 30%
το γάλα μεταποιείται στην περιοχή σε ποσοστό 30%
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•

τα βιολογικά παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα (κρέας, γάλα, τυρί κλπ) δεν
συσκευάζονται και δεν τυποποιούνται στην περιοχή
• τα βιολογικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα σε μικρό ποσοστό συσκευάζονται στην
περιοχή και όχι όλα τα είδη
• παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα στη διάθεση του ΠΟΠ αυγοτάραχου Μεσολογγίου
στην αγορά
• στην περιοχή λειτουργούν μόλις τρεις (3) μεταποιητικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων,
οι οποίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες
Η υφιστάμενη μεταποιητική δραστηριότητα ασκείται κύρια στα αστικά κέντρα (Ι.Π. Μεσολογγίου,
Ναύπακτος) και στις γειτνιάζουσες σε αυτά τοπικές κοινότητες, καθώς και σε δυναμικές τοπικές
κοινότητες, όπως ο Γαλατάς, το Νεοχώρι, η Κατοχή και ο Αστακός, όπου παρουσιάζονται
συγκριτικά πλεονεκτήματα (κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα και παραγωγή, εύκολη πρόσβαση σε
οδικούς άξονες, εύκολη πρόσβαση σε λιμενικές υποδομές, εύκολη πρόσβαση σε λοιπές
απαιτούμενες υπηρεσίες και προϊόντα για τη λειτουργία της εκάστοτε μεταποιητικής μονάδας).
Οι προαναφερόμενες περιοχές, μαζί με την ορεινή Ναυπακτία, αποτελούν γεωγραφικά σημεία –
στόχος της ΤΣ2.
Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική στρατηγική για την μεταποίηση/τυποποίηση των προϊόντων
πρωτογενούς παραγωγής επιδιώκει την αύξηση του βαθμού μεταποίησης/τυποποίησης των
τοπικών προϊόντων εντός της περιοχής παρέμβασης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων α΄ και β΄ μεταποίησης. Η τοπική στρατηγική ενισχύεται σημαντικά από την
επίλυση του προβλήματος με το εθνικό οδικό δίκτυο, στο άμεσο προσεχές μέλλον, καθώς η
ολοκλήρωση της κατασκευής της Ιόνιας & Ολυμπίας οδού διευκολύνει σημαντικά η μεταφορά
των προϊόντων, προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και προς το εξωτερικό, με παράλληλη μείωση του
κόστους και του χρόνου μεταφοράς, γεγονός που βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των
μεταποιητικών μονάδων της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική στρατηγική προωθεί την χρηματοδότηση επενδύσεων για τη
δημιουργία/εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων α΄ και β΄ μεταποίησης τοπικών
προϊόντων, δίνοντας έμφαση:
✓ στη μεταποίηση/τυποποίηση των βασικών τοπικών αγροτικών προϊόντων, (ελιές,
ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, αλιευτικά προϊόντα κλπ)
✓ στη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων από αγροτικούς ή αλιευτικούς
συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, ώστε να αξιοποιηθεί συλλογικά και σε υψηλό
ποσοστό η αγροτική ή αλιευτική παραγωγή της εκάστοτε μικροπεριοχής (π.χ. τοπικής
κοινότητας) και παράλληλα να εξασφαλιστεί η διάθεση υψηλών ποσοτήτων στην αγορά,
καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες των συνεργαζόμενων με την εκάστοτε μεταποιητική
μονάδα
✓ στην μεταποίηση/τυποποίηση των προϊόντων, που προέρχονται από βιολογική
παραγωγή ή εκτροφή, καθώς και στην μεταποίηση/τυποποίηση προϊόντων ονομασίας
προέλευσης (ΠΟΠ), ώστε να ενισχυθεί η διάθεση στην αγορά προϊόντων υψηλής
διατροφικής αξίας
✓ στη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων σε ορεινές περιοχές, για την αξιοποίηση κύρια
των κτηνοτροφικών προϊόντων και την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις
ορεινές τοπικές κοινότητες
Επιπλέον, η τοπική στρατηγική επιδιώκει την ενσωμάτωση καινοτομιών στον κλάδο της
μεταποίησης/τυποποίησης τοπικών προϊόντων, προωθώντας τη χρηματοδότηση καινοτόμων
επενδυτικών σχεδίων. Η ενσωμάτωση καινοτομιών ενισχύεται από την ύπαρξη τριτοβάθμιων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων, στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που
διευκολύνει τη συνεργασία των ιδρυμάτων και των φορέων με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της
περιοχής. Παράλληλα, προωθείται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων α΄ και
β΄ μεταποίησης, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση,
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας απορριμμάτων – αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας,
με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση της φιλικότητας των
μεταποιητικών μονάδων, προς το περιβάλλον, καθώς και η υλοποίηση παρεμβάσεων για την
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διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων των μεταποιητικών μονάδων, ώστε να
περιορισθούν οι ποινές, που επιβάλλονται και επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία των
μεταποιητικών μονάδων και να διασφαλιστεί η αρμονική συνύπαρξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας και φυσικού περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της τοπικής στρατηγικής συμπεριλαμβάνονται:
•

•

•

•

•

•

•

η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, για την πιστοποίηση της
διαδικασίας και των διαθέσιμων προϊόντων, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις των καταναλωτών και να μπορεί να εισέλθει σε δυναμικές αγορές του
εξωτερικού. Επιπλέον, επιδιώκεται η πιστοποίηση των μεταποιητικών μονάδων ως προς
τη φιλικότητά τους στο περιβάλλον
η εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης νερού, για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών μονάδων, αφενός μέσω της μείωσης του
σχετικού κόστους λειτουργίας και αφετέρου μέσω της διευκόλυνσης πιστοποίησής τους
ως προς την φιλικότητά τους στο περιβάλλον
η αξιοποίηση τοπικών πόρων για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση. Η
καλλιέργεια και επεξεργασία της ελιάς προσφέρει ως υποπροϊόν τον πυρήνα της ελιάς,
ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική
στρατηγική επιδιώκει την αξιοποίηση του παραγόμενου προϊόντος για την παραγωγή
ενέργειας για ιδία κατανάλωση και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μεταποιητικών μονάδων, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους λειτουργίας
η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, με τις μεταποιητικές μονάδες να
διαθέτουν ιστοσελίδα προβολής (σ.σ. τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα),
ενώ έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών παραγγελιών από τους
πελάτες και στην ηλεκτρονική-διαδικτυακή παρακολούθηση της διαδικασίας
παραγωγής και των μεταφορικών μέσων της μονάδας
η δικτύωση και συνεργασία των μεταποιητικών μονάδων μεταξύ τους, για τη
διαμόρφωση νέων προϊόντων και την κάλυψη αναγκών, αλλά και με επιχειρήσεις και
φορείς άλλων τομέων και ιδιαίτερα με επιστημονικούς φορείς για την ενσωμάτωση
καινοτομιών και με τον τουριστικό τομέα, για την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και
των τοπικών προϊόντων
η δυνατότητα επισκεψιμότητας των μεταποιητικών μονάδων, ιδιαίτερα από μαθητές
και φοιτητές, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση της
παραγωγικής διαδικασίας και των εφαρμοζόμενων πρακτικών περιβαλλοντικής
προστασίας (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση νερού, διαχείριση
απορριμμάτων και αποβλήτων)
η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί βασική επιδίωξη του τοπικού
προγράμματος και φυσικά της τοπικής στρατηγικής για την μεταποίηση/τυποποίηση. Στο
πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω των επενδύσεων
του ιδιωτικού τομέα, που θα πραγματοποιηθούν, αλλά και στον πρωτογενή τομέα, μέσω
της αύξησης του βαθμού μεταποίησης/τυποποίησης στην περιοχή και διάθεσης στην
αγορά των τοπικών προϊόντων

Τοπική στρατηγική για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας (ΤΣ3)
Η τοπική στρατηγική για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στηρίζεται στη Θεματική Κατεύθυνση 3 (ΘΚ3) και στους Στόχους 3, 4, 5 & 6
(Σ3, Σ4, Σ5 & Σ6).
Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός βιοτεχνικών και εμπορικών
επιχειρήσεων, κυρίως στο πεδινό τμήμα, ενώ στο ορεινό τμήμα η επιχειρηματική δραστηριότητα
είναι γενικά περιορισμένη, με τον τουρισμό να διαθέτει τα σκήπτρα της επιχειρηματικότητας.
Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει προϊόντα εξόρυξης (π.χ. γύψος, αλάτι), η αξιοποίηση των οποίων
συνεισφέρει στην ολιστική τοπική ανάπτυξη, ενώ είναι δεδομένο ότι είναι απαραίτητο να
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δημιουργηθούν επιχειρήσεις παραγωγής/πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, που θα
λειτουργήσουν υποστηρικτικά στον πρωτογενή τομέα, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της
ασκούμενης διαδικασίας και στην περεταίρω ανάπτυξή του, αναπτύσσοντας τη b2b
επιχειρηματική συναλλαγή. Επιπλέον, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η
συμμετοχή των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, αποτελεί ζητούμενο για την
τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που
συνδέονται με τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, συνήθειες και ανάγκες.
Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική στρατηγική για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας, επιδιώκει την ενίσχυση του κλάδου της βιοτεχνίας, κύρια για την
επεξεργασία, συσκευασία και διάθεση στην αγορά τοπικών προϊόντων (πέτρα, ξύλο, γύψος,
αλάτι κλπ), αλλά και γενικότερα για την παραγωγή προϊόντων (π.χ. ένδυσης, καλαθοποιίας,
κλωστοϋφαντουργίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών), με
έμφαση στην προέλευση της πρώτης ύλης από την περιοχή παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στην παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών, καθώς και
στην παραγωγή βελτιωμένου τύπου ιχθυοφραγμών και μηχανολογικού εξοπλισμού, με
προδιαγραφές προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις των διβαριών της
λιμνοθάλασσας, για την υποστήριξη του πρωτογενή τομέα στην παραγωγή προϊόντων υψηλής
διατροφικής αξίας. Επίσης, έμφαση δίνεται στην παραγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα
για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. στρώματα, σεντόνια, κρεβάτια, είδη υγιεινής).
Οι βιοτεχνικές μονάδες συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα για την προμήθεια πρώτης ύλης,
επομένως είναι απαραίτητη η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και πέραν της αύξησης του βαθμού
μεταποίησης των τοπικών προϊόντων, που προωθείται μέσω της ΤΣ2. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΣ3
προωθεί τη λειτουργία επιχειρήσεων, που παράγουν/πωλούν προϊόντα ή παρέχουν
υπηρεσίες, για την υποστήριξη του πρωτογενή τομέα (π.χ. επισκευές/κατασκευές αλιευτικών
και αγροτικών εργαλείων, διχτυών και λοιπού εξοπλισμού, μικρά ναυπηγεία, αγροτικά
μηχανήματα και εργαλεία, επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας αγροτικής
παραγωγής ή αλίευσης, σημεία πώλησης αγροτικών προϊόντων ή/και αλιευμάτων, υπηρεσίες
γεωτεχνικών και κτηνιάτρων). Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων για
την υποστήριξη της κτηνοτροφίας, της αλιείας και την εφαρμογή βιολογικών πρακτικών
καλλιέργειας και εκτροφής. Παράλληλα, προωθούνται δημόσιες παρεμβάσεις για την αύξηση
των αλιευτικών αποθεμάτων (υποθαλάσσια πάρκα) και για την βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των αλιέων (αλιευτικό καταφύγιο), ώστε να ενισχυθεί ο τομέας της αλιείας και να
συμβάλλει εντονότερα στην τοπική ανάπτυξη και την τοπική οικονομία.
Η τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα στις ορεινές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης
παρέχει τη δυνατότητα συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών, οι οποίοι μετακινούνται στον ορεινό όγκο για να απολαύσουν
ομορφιές του φυσικού περιβάλλοντος, στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον παραδοσιακό
τρόπο ζωής των κατοίκων και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ειδικών μορφών τουρισμού.
Συμπληρωματικά, λοιπόν, στην ΤΣ1, που προωθεί επενδύσεις στον τουρισμό, η ΤΣ3 προωθεί την
ανάπτυξη εμπορικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. παντοπωλεία, είδη δώρων) σε
ορεινές κοινότητες, ώστε ο τοπικός πληθυσμός να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχει η
τουριστική κίνηση, δημιουργώντας συμπληρωματικό εισόδημα, να ενισχυθεί η πιθανότητα
συγκράτησης νέων στις ορεινές τοπικές κοινότητες και να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της
περιοχής, μέσω της εξυπηρέτησης των αναγκών των επισκεπτών, πλησίον των χώρων όπου
κινούνται και διαμένουν. Παράλληλα, οι εμπορικές επιχειρήσεις θα εξυπηρετήσουν και τις
ανάγκες των κατοίκων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι ηλικιωμένοι και στις περισσότερες
περιπτώσεις προμηθεύονται είδη πρώτης ανάγκης από τα αστικά κέντρα της περιοχής.
Επιπρόσθετα, η ΤΣ3 αποσκοπεί στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη
συμμετοχή των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται
η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άτομα με
αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, ΡΟΜΑ) και νέους/νέες έως 40 ετών. Επίσης, επιδιώκεται η
κοινωνική ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ και ιδιαίτερα των νέων, μέσω της υλοποίησης σχετικού
διατοπικού σχεδίου συνεργασίας. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των ευπαθών κοινωνικά
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ομάδων έμφαση δίνεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), ώστε μέσα από τη συλλογικότητα να
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και να καθίσταται εφικτή η υποστήριξη από άτομα, που δεν
ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και από φορείς, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία
για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, η ΤΣ3 επιδιώκει την ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας σε δραστηριότητες που συνδέονται με τις σύγχρονες κοινωνικές
συνθήκες, συνήθειες και ανάγκες. Ενδεικτικές, τέτοιες, επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι η
λειτουργία γηροκομείων, που συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού, η λειτουργία κέντρων
αδυνατίσματος και γυμναστηρίων, που συνδέεται με την αυξανόμενη τάση του πληθυσμού για
λήψη παροχής υπηρεσιών φροντίδας του σώματος και η λειτουργία ΚΕΚ, που συνδέεται με τη
σύγχρονη ανάγκη για την εξειδίκευση των γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμπεριλαμβάνονται:
•

•

•

•
•

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η εφαρμογή καινοτομιών από τις βιοτεχνικές
μονάδες, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας για ιδία κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του κόστους
λειτουργίας και βελτιώνεται η φιλικότητα των βιοτεχνικών μονάδων απέναντι στο
περιβάλλον. Επίσης, προωθείται η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης των
απορριμμάτων και αποβλήτων, καθώς και η εφαρμογή καινοτομιών στη διαδικασία
παραγωγής
η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, για την πιστοποίηση της
διαδικασίας και των διαθέσιμων προϊόντων, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις των καταναλωτών και να μπορεί να εισέλθει σε δυναμικές αγορές του
εξωτερικού. Επιπλέον, επιδιώκεται η πιστοποίηση των βιοτεχνικών μονάδων ως προς τη
φιλικότητά τους στο περιβάλλον
η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, με τις μονάδες να διαθέτουν ιστοσελίδα
προβολής και παράλληλα να δίνεται έμφαση (κυρίως στον κλάδο της βιοτεχνίας) στην
ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών παραγγελιών από τους πελάτες και στην
ηλεκτρονική-διαδικτυακή παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής και των
μεταφορικών μέσων της μονάδας.
η προώθηση της δικτύωση και της συνεργασίας των επιχειρήσεων, μεταξύ τους ή με
επιχειρήσεις άλλων τομέων
η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί βασική επιδίωξη του τοπικού
προγράμματος και φυσικά της τοπικής στρατηγικής, για την αξιοποίηση των τοπικών
πόρων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, που θα
πραγματοποιηθούν, και ιδιαίτερα στον κλάδο της βιοτεχνίας.

Τοπική στρατηγική για την βελτίωση της ποιότητας ζωής (ΤΣ4)
Η τοπική στρατηγική για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στηρίζεται στη Θεματική Κατεύθυνση
4 (ΘΚ4) και στο Στόχο 6 (Σ6).
Στην περιοχή παρέμβασης παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα σε βασικές υποδομές για τον
τοπικό πληθυσμό, όπως σε αθλητικούς χώρους, σε σχολεία, σε κέντρα υγείας, σε αγροτικά
ιατρεία και σε λοιπές κοινωνικές υποδομές, κύρια λόγω της αδυναμίας των δήμων και της
κεντρικής διοίκησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συντήρησης και βελτίωσή τους. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την αύξηση του
κόστους διαβίωσης, με κίνδυνο τη μετανάστευση των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων σε άλλες
περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική στρατηγική για την βελτίωση της ποιότητας ζωής προωθεί
τη δημιουργία νέων ή την βελτίωση υφιστάμενων υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
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Σύνδεση τοπικής στρατηγικής με θεματικές κατευθύνσεις και στόχους
Η σύνδεση της τοπικής στρατηγικής με τις θεματικές κατευθύνσεις και τους στόχους του τοπικού
προγράμματος αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.
ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΘΚ1
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΤΣ1

ΤΣ2

✓

✓

✓

✓

✓
✓

ΘΚ4
Σ1

ΤΣ4

✓

ΘΚ2
ΘΚ3

ΤΣ3

✓
✓

Σ2
ΣΤΟΧΟΙ

✓

Σ3
Σ4

✓

✓

✓

Σ5

✓

✓

✓
✓

Σ6

✓

Β.1.3 Χρηματοδοτική βαρύτητα θεματικών κατευθύνσεων
Η χρηματοδοτική βαρύτητα των Θεματικών Κατευθύνσεων αποτυπώνεται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΘΚ1 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της
περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος»

2.695.000,00

ΘΚ2 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»

1.395.000,00

ΘΚ3 «Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της
τοπικής οικονομίας»

325.000,00

ΘΚ4 «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού»

460.000,00
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Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΦΑΚΕΛΟΥ Β
Γ.1 Υπομέτρο 19.2: Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD)

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.2.2
Νομική βάση
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υπό-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής,
αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Ειδικότερα, ενισχύονται
επενδύσεις στους εξής τομείς:
•

Επεξεργασία καπνού και παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

•

Ζυθοποιία

•

Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

•

Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•

Μονάδες πυρηνελαιουργείων

•

Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

•

Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής

•

Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

•

Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής

•

Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής

•

Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης πρέπει υποχρεωτικά (κατά τη λειτουργία
τους): α) να διαθέτουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO), β) να δημιουργήσουν ιστοσελίδα προβολής και
γ) να είναι επισκέψιμες (σ.σ. διαθέτοντας χώρο γευσιγνωσίας ή/και επιδεικνύοντας την παραγωγική δραστηριότητα
ή τις εφαρμοζόμενες πρακτικές περιβαλλοντικής προστασίας ή τις εφαρμοζόμενες καινοτομίες).
Στο πλαίσιο της υποδράσης προωθείται (σ.σ. μέσω μοριοδότησης) η ενίσχυση επενδύσεων που: α) ο δικαιούχος είναι
αγροτικός συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών ή αγρότης ή ομάδα αγροτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή προέρχεται από τις ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή είναι νέος/νέα έως 35 ετών, β) υλοποιούνται σε ορεινή
περιοχή, γ) δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, δ) επεξεργάζονται πρώτη ύλη βιολογικής παραγωγής ή εκτροφής, ε)
συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στ) ανήκουν στην κατηγορία των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων και ζ) προωθούν την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.
Το κριτήριο «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθώς:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επεξεργασία
προϊόντων

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

βιολογικών
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης,
μονάδες παραγωγής αιθέριων
ελαίων, επεξεργασία βάμβακος,
μονάδες
παραγωγής
αποσταγμάτων,
μονάδες
παραγωγής πυρηνελαιουργείων,
ζυθοποιία
Επεξεργασία λοιπών προϊόντων

70
15

0

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υποΠοσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
500.000,00
8,00
5,97
Δημόσια Δαπάνη
325.000,00
7,43
5,00
Ιδιωτική Συμμετοχή
175.000,00
9,33
9,33
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικές Κατεύθυνσης 2, οι
οποίες αφορούν τον αγροδιατροφική τομέα, καθώς και με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 1, που
αφορούν τον τουρισμό, καθότι οι μονάδες μεταποίησης/τυποποίησης που θα χρηματοδοτηθούν από το τοπικό
πρόγραμμα πρέπει να είναι επισκέψιμες, δηλαδή να γίνουν κομμάτι του τοπικού τουριστικού προϊόντος.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, την ολοκλήρωση της Ιόνιας
και Ολυμπίας Οδού, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΔΕ και το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.2.3
Νομική βάση
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του τουρισμού (σε συγκεκριμένους ΚΑΔ – βλ. αρχείο «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ»), όπως μονάδες διανυκτέρευσης,
μονάδες εστίασης – αναψυχής, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, υπό την
προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που συμβάλλουν σε δυο εκ των παρακάτω:
•

Μείωση ενεργειακού κόστους

•

Εξοικονόμηση νερού
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•

Διαχείριση απορριμμάτων

•

Πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή των προσφερόμενων προϊόντων

•

Αξιοποίηση δυνατοτήτων διαδικτύου

•

Διευκόλυνση επισκεπτών για συμμετοχή σε ειδικές μορφές τουρισμού, με την διάθεση κατάλληλου
εξοπλισμού
Στις μονάδες διανυκτέρευσης συμπεριλαμβάνονται camping και κατασκηνώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις
που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης πρέπει να είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 2986/25-11-2016
«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων, που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων», όπως κάθε φορά ισχύει. Οι μονάδες διανυκτέρευσης, εκτός από τα camping και τις κατασκηνώσεις,
πρέπει να παρέχουν δωρεάν wi-fi στους επισκέπτες.
Στις επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, που έχουν ως
αντικείμενο δραστηριότητας το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, την αετοσανίδα, το θαλάσσιο έλκυθρο, την αναρρίχηση, το
ποδήλατο βουνού, την ιππασία, το μίνι γκολφ, το yachting, το canoe-kayak, τους πολυχώρους, την παρατήρηση
χλωρίδας και πανίδας, τον περιπατητικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας (π.χ. μονάδες ιαματικής
θεραπείας), την περιβαλλοντική ενημέρωση, , την τοξοβολία, τις καταδύσεις, την γευσιγνωσία κλπ.
Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν camping, κατασκηνώσεις, αγροκτήματα
με μονάδα διανυκτέρευσης ή/και εστίασης και μονάδες ιαματικής θεραπείας, β) η εφαρμογή συστημάτων
διασφάλισης της ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ε) οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από
αγρότες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών ή μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού (όπως ορίζονται
στο Ν.4019/2011) ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή νέους/νέες έως 35 ετών, στ) η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, και ζ)
η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Το κριτήριο «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επένδυση αφορά camping ή
κατασκήνωση ή αγρόκτημα με
μονάδα διανυκτέρευσης ή/και
εστίασης, ή μονάδα ιαματικής
θεραπείας
ή
επιχείρηση
εναλλακτικού τουρισμού
Η επένδυση αφορά μονάδα
διανυκτέρευσης
ή
εστίασηςαναψυχής
με
παροχή
συμπληρωματικών υπηρεσιών (π.χ.
mountain bike, αθλητικοί χώροι,
αίθουσα
μελέτης,
κινηματογραφικές προβολές)
Η επένδυση αφορά μονάδα
διανυκτέρευσης
ή
εστίασηςαναψυχής,
χωρίς
συμπληρωματικές υπηρεσίες
Λοιπές επενδύσεις

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)

100

15
70

40

0

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%.
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Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
400.000,00
6,40
4,78
Δημόσια Δαπάνη
260.000,00
5,94
4,00
Ιδιωτική Συμμετοχή
140.000,00
7,47
7,47
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 1, που
αφορούν τον τουρισμό, καθώς και με τις υποδράσεις της Θεματικές Κατεύθυνσης 2, οι οποίες αφορούν τον
αγροδιατροφική τομέα, καθότι οι μονάδες μεταποίησης/τυποποίησης που θα χρηματοδοτηθούν από το τοπικό
πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι του τοπικού τουριστικού προϊόντος.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, τη συνένωση των παραλιών Γριμπόβου και
Ψανής, την κατασκευή πλωτής εξέδρας στο Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, τη Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και
ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία, την ολοκλήρωση της Ιόνιας και Ολυμπίας Οδού και το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων
της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.2.4
Νομική βάση
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων (σε συγκεκριμένους ΚΑΔ –
βλ. αρχείο «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ»), στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση και του εμπορίου, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που
συμβάλλουν σε δυο εκ των παρακάτω:
•

Μείωση ενεργειακού κόστους

•

Διαχείριση απορριμμάτων ή/και αποβλήτων

•

Πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή των προσφερόμενων προϊόντων

•

Αξιοποίηση δυνατοτήτων διαδικτύου

Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν μονάδες βιοτεχνίας, παραγωγή
προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση και καταστήματα πώλησης αγροτικών μηχανημάτων, εργαλείων και εφοδίων,
β) η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η
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χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ε) οι επενδύσεις
που πραγματοποιούνται από μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή
νέους/νέες έως 35 ετών, στ) η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, διαχείρισης απορριμμάτων,
διαχείρισης αποβλήτων, ζ) η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επένδυση αφορά βιοτεχνική
μονάδα ή μονάδα παραγωγής
προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση
ή
καταστήματα
πώλησης
αγροτικών
μηχανημάτων,
εργαλείων ή/και εφοδίων
Η επένδυση αφορά μονάδα
χειροτεχνίας ή ίδρυση νέας
επιχείρησης λιανικού εμπορίου
(πλην καταστήματος πώλησης
αγροτικών
μηχανημάτων,
εργαλείων και εφοδίων)
Η
επιχείρηση
αφορά
εκσυγχρονισμό
επιχείρησης
λιανικού
εμπορίου
(πλην
καταστήματος πώλησης αγροτικών
μηχανημάτων, εργαλείων και
εφοδίων
Λοιπές επενδύσεις

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)

100

15
70

40

0

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 3: Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
60.000,00
0,96
0,72
Δημόσια Δαπάνη
39.000,00
0,89
0,60
Ιδιωτική Συμμετοχή
21.000,00
1,12
1,12
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 3, που
αφορούν την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς και με τις υποδράσεις των Θεματικών Κατεύθυνσεων 1&
2, καθότι συμπληρώνουν το τοπικό παραγωγικό σύστημα.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
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Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, τη συνένωση των παραλιών Γριμπόβου και
Ψανής, την κατασκευή πλωτής εξέδρας στο Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, τη Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών
και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία, την ολοκλήρωση της Ιόνιας και Ολυμπίας Οδού και το ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.2.5
Νομική βάση
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε
συγκεκριμένους ΚΑΔ – βλ. αρχείο «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ»), υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο
περιλαμβάνει παρεμβάσεις που συμβάλλουν σε δυο εκ των παρακάτω:
•

Μείωση ενεργειακού κόστους

•

Διαχείριση απορριμμάτων

•

Πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή των προσφερόμενων προϊόντων

•

Αξιοποίηση δυνατοτήτων διαδικτύου

Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, β) η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της
ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε) οι
επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή
ΚΟΙΝΣΕΠ ή νέους/νέες έως 35 ετών και στ) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιχειρήσεις
επιστημονικής/συμβουλευτικής
υποστήριξης
αγροτών,
χώροι
άσκησης
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
ή/και
χώροι
διεξαγωγής
αθλητικών
δραστηριοτήτων
Γηροκομεία, κέντρα διαιτολογίαςδιατροφής, γυμναστήρια, κέντρα
επαγγελματικής
κατάρτισης,
παιδικοί σταθμοί ή/και κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης
Λοιπές επενδύσεις

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)

100
15

70

0

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%.
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Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 3: Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
30.000,00
0,48
0,36
Δημόσια Δαπάνη
19.500,00
0,45
0,30
Ιδιωτική Συμμετοχή
10.500,00
0,56
0,56
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 3, που
αφορούν την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς και με τις υποδράσεις των Θεματικών Κατεύθυνσεων 1&
2, καθότι συμπληρώνουν το τοπικό παραγωγικό σύστημα.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, τη συνένωση των παραλιών Γριμπόβου και
Ψανής, την κατασκευή πλωτής εξέδρας στο Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, τη Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών
και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία, την ολοκλήρωση της Ιόνιας και Ολυμπίας Οδού και το ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας

Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.3.1
Νομική βάση
Άρθρο 17&1β & Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υπό-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής,
αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Η ενίσχυση παρέχεται σε
συγκεκριμένους ΚΑΔ (βλέπε αρχείο «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ»), που αφορούν τους τομείς: α) Κρέας – πουλερικά –
κουνέλια, β) Γάλα, γ) Αυγά, δ) Διάφορα ζώα -ζωικά προϊόντα, ε) Ζωοτροφές, στ) Δημητριακά Ειδικότερα, ζ)
Ελαιούχα προϊόντα, η) Οίνος, θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, ι) Άνθη, ια) Φαρμακευτικά και
αρωματικά φυτά, ιβ) Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.
Οι μονάδες μεταποίησης/τυποποίησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης πρέπει
υποχρεωτικά (κατά τη λειτουργία τους): α) να διαθέτουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ., ISO), β) να
δημιουργήσουν ιστοσελίδα προβολής και γ) να είναι επισκέψιμες (σ.σ. διαθέτοντας χώρο γευσιγνωσίας ή/και
επιδεικνύοντας την παραγωγική δραστηριότητα ή τις εφαρμοζόμενες πρακτικές περιβαλλοντικής προστασίας ή τις
εφαρμοζόμενες καινοτομίες).
Στο πλαίσιο της υποδράσης προωθείται (σ.σ. μέσω μοριοδότησης) η ενίσχυση επενδύσεων που: α) ο δικαιούχος
είναι αγροτικός συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών ή αγρότης ή ομάδα αγροτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή προέρχεται από τις
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή είναι νέος/νέα έως 35 ετών, β) υλοποιούνται
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σε ορεινή περιοχή, γ) δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, δ) επεξεργάζονται πρώτη ύλη βιολογικής παραγωγής ή
εκτροφής ή προϊόντα ονομασίας προέλευσης, ε) μεταποιούν/τυποποιούν βασικά τοπικά αγροτικά προϊόντα (λάδι,
ελιές, καλαμπόκι, κρέας, εσπεριδοειδή, γαλακτοκομικά), στ) συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ζ)
ανήκουν στην κατηγορία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και ζ) προωθούν την καινοτομία και τις νέες
τεχνολογίες.
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επεξεργασία
βιολογικών
προϊόντων
ή/και
προϊόντων
ονομασίας προέλευσης
Επεξεργασία προϊόντων λάδι, ελιές,
καλαμπόκι, κρέας, εσπεριδοειδή
ή/και γαλακτοκομικά
Επεξεργασία λοιπών προϊόντων

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

15

70

0

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
2.000.000,00
32,00
23,88
Δημόσια Δαπάνη
1.000.000,00
22,86
15,38
Ιδιωτική Συμμετοχή
1.000.000,00
53,33
53,33
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικές Κατεύθυνσης 2, οι
οποίες αφορούν τον αγροδιατροφική τομέα, καθώς και με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 1, που
αφορούν τον τουρισμό, καθότι οι μονάδες μεταποίησης/τυποποίησης που θα χρηματοδοτηθούν από το τοπικό
πρόγραμμα πρέπει να είναι επισκέψιμες, δηλαδή να γίνουν κομμάτι του τοπικού τουριστικού προϊόντος.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, την ολοκλήρωση της Ιόνιας
και Ολυμπίας Οδού, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΔΕ και το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

26

Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.3.3
Νομική βάση
Άρθρα 14 & 22 Κανονισμού (ΕΕ) 651/14
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, όπως μονάδες διανυκτέρευσης, μονάδες εστίασης – αναψυχής,
τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η ενίσχυση παρέχεται σε συγκεκριμένους
ΚΑΔ (βλέπε αρχείο «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ»).
Στις μονάδες διανυκτέρευσης συμπεριλαμβάνονται camping και κατασκηνώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις
που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης πρέπει να είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 2986/25-11-2016
«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών
τουριστικών εγκαταστάσεων, που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως κάθε φορά ισχύει. Οι μονάδες διανυκτέρευσης, εκτός από τα camping και τις
κατασκηνώσεις, πρέπει να παρέχουν δωρεάν wi-fi στους επισκέπτες.
Στις επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, που έχουν
ως αντικείμενο δραστηριότητας το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, την αετοσανίδα, το θαλάσσιο έλκυθρο, την αναρρίχηση,
το ποδήλατο βουνού, την ιππασία, το μίνι γκολφ, το yachting, το canoe-kayak, τους πολυχώρους, την παρατήρηση
χλωρίδας και πανίδας, τον περιπατητικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας (π.χ. μονάδες ιαματικής
θεραπείας), την περιβαλλοντική ενημέρωση, , την τοξοβολία, τις καταδύσεις, την γευσιγνωσία κλπ.
Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν camping, κατασκηνώσεις,
αγροκτήματα με μονάδα διανυκτέρευσης ή/και εστίασης και μονάδες ιαματικής θεραπείας, β) η εφαρμογή
συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ε) οι επενδύσεις που
πραγματοποιούνται από αγρότες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών ή μέλη ευπαθών ομάδων
πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή νέους/νέες έως 35 ετών, στ) η εφαρμογή συστημάτων
εξοικονόμησης νερού, και ζ) η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κ.
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Επισημάνσεις
•

Με το άρθρο 22, του Κανονισμού (ΕΕ) 651/14 χρηματοδοτούνται μόνο οι νεοϊδρυθήσες επιχειρηματικές
μονάδες (σ.σ. ΑΦΜ που δεν ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα)

•

Με το άρθρο 14, του Κανονισμού (ΕΕ) 651/14 χρηματοδοτούνται τόσο υφιστάμενες όσο και νέες
επιχειρηματικές μονάδες (σ.σ. ανεξάρτητα εάν το ΑΦΜ ασκεί ή δεν ασκεί ήδη επιχειρηματική
δραστηριότητα)

•

Ο εν δυνάμει δικαιούχος δύναται να επιλέξει είτε το άρθρο 22 είτε το άρθρο 14, του Κανονισμού (ΕΕ)
651/14, για την υποβολή της επενδυτικής του πρότασης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται

Το κριτήριο «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Η επένδυση αφορά camping ή
κατασκήνωση ή αγρόκτημα με
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)

μονάδα διανυκτέρευσης ή/και
εστίασης, ή μονάδα ιαματικής
θεραπείας
ή
επιχείρηση
εναλλακτικού τουρισμού
Η επένδυση αφορά μονάδα
διανυκτέρευσης
ή
εστίασηςαναψυχής
με
παροχή
συμπληρωματικών υπηρεσιών (π.χ.
mountain bike, αθλητικοί χώροι,
αίθουσα
μελέτης,
κινηματογραφικές προβολές)
Η επένδυση αφορά μονάδα
διανυκτέρευσης
ή
εστίασηςαναψυχής,
χωρίς
συμπληρωματικές υπηρεσίες
Λοιπές επενδύσεις

100

15
70

40

0

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
1.100.000,00
17,60
13,13
Δημόσια Δαπάνη
715.000,00
16,34
11,00
Ιδιωτική Συμμετοχή
385.000,00
20,53
20,53
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 1, που
αφορούν τον τουρισμό, καθώς και με τις υποδράσεις της Θεματικές Κατεύθυνσης 2, οι οποίες αφορούν τον
αγροδιατροφική τομέα, καθότι οι μονάδες μεταποίησης/τυποποίησης που θα χρηματοδοτηθούν από το τοπικό
πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι του τοπικού τουριστικού προϊόντος.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, τη συνένωση των παραλιών Γριμπόβου και
Ψανής, την κατασκευή πλωτής εξέδρας στο Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, τη Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών
και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία, την ολοκλήρωση της Ιόνιας και Ολυμπίας Οδού και το ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
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Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

19.2.3.4
Άρθρα 14 & 22 Κανονισμού (ΕΕ) 651/14
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς
της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου. Η ενίσχυση
παρέχεται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ (βλέπε αρχείο «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ»).
Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν μονάδες βιοτεχνίας, παραγωγή
προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση και καταστήματα πώλησης αγροτικών μηχανημάτων, εργαλείων και εφοδίων,
β) η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ε) οι επενδύσεις
που πραγματοποιούνται από μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή
νέους/νέες έως 35 ετών, στ) η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, διαχείρισης απορριμμάτων,
διαχείρισης αποβλήτων, ζ) η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.
Επισημάνσεις
•

Με το άρθρο 22, του Κανονισμού (ΕΕ) 651/14 χρηματοδοτούνται μόνο οι νεοϊδρυθήσες επιχειρηματικές
μονάδες (σ.σ. ΑΦΜ που δεν ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα)

•

Με το άρθρο 14, του Κανονισμού (ΕΕ) 651/14 χρηματοδοτούνται τόσο υφιστάμενες όσο και νέες
επιχειρηματικές μονάδες (σ.σ. ανεξάρτητα εάν το ΑΦΜ ασκεί ή δεν ασκεί ήδη επιχειρηματική
δραστηριότητα)

•

Ο εν δυνάμει δικαιούχος δύναται να επιλέξει είτε το άρθρο 22 είτε το άρθρο 14, του Κανονισμού (ΕΕ)
651/14, για την υποβολή της επενδυτικής του πρότασης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται

Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επένδυση αφορά βιοτεχνική
μονάδα ή μονάδα παραγωγής
προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση
ή
καταστήματα
πώλησης
αγροτικών
μηχανημάτων,
εργαλείων ή/και εφοδίων
Η επένδυση αφορά μονάδα
χειροτεχνίας ή ίδρυση νέας
επιχείρησης λιανικού εμπορίου
(πλην καταστήματος πώλησης
αγροτικών
μηχανημάτων,
εργαλείων και εφοδίων)
Η
επιχείρηση
αφορά
εκσυγχρονισμό
επιχείρησης
λιανικού
εμπορίου
(πλην
καταστήματος πώλησης αγροτικών
μηχανημάτων, εργαλείων και
εφοδίων
Λοιπές επενδύσεις

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
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Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 3: Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
290.000,00
4,64
3,46
Δημόσια Δαπάνη
188.500,00
4,31
2,90
Ιδιωτική Συμμετοχή
101.500,00
5,41
5,41
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 3, που
αφορούν την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς και με τις υποδράσεις των Θεματικών Κατεύθυνσεων 1&
2, καθότι συμπληρώνουν το τοπικό παραγωγικό σύστημα.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, τη συνένωση των παραλιών Γριμπόβου και
Ψανής, την κατασκευή πλωτής εξέδρας στο Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, τη Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών
και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία, την ολοκλήρωση της Ιόνιας και Ολυμπίας Οδού και το ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας
Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.3.5
Νομική βάση
Άρθρα 14 & 22 Κανονισμού (ΕΕ) 651/14
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών. Η ενίσχυση παρέχεται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ (βλέπε αρχείο «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ»).
Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, β) η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της
ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε) οι
επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή
ΚΟΙΝΣΕΠ ή νέους/νέες έως 35 ετών και στ) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.
Επισημάνσεις
•

Με το άρθρο 22, του Κανονισμού (ΕΕ) 651/14 χρηματοδοτούνται μόνο οι νεοϊδρυθήσες επιχειρηματικές
μονάδες (σ.σ. ΑΦΜ που δεν ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα)
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•

Με το άρθρο 14, του Κανονισμού (ΕΕ) 651/14 χρηματοδοτούνται τόσο υφιστάμενες όσο και νέες
επιχειρηματικές μονάδες (σ.σ. ανεξάρτητα εάν το ΑΦΜ ασκεί ή δεν ασκεί ήδη επιχειρηματική
δραστηριότητα)

•

Ο εν δυνάμει δικαιούχος δύναται να επιλέξει είτε το άρθρο 22 είτε το άρθρο 14, του Κανονισμού (ΕΕ)
651/14, για την υποβολή της επενδυτικής του πρότασης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται

Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιχειρήσεις
επιστημονικής/συμβουλευτικής
υποστήριξης
αγροτών,
χώροι
άσκησης
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
ή/και
χώροι
διεξαγωγής
αθλητικών
δραστηριοτήτων
Γηροκομεία, κέντρα διαιτολογίαςδιατροφής, γυμναστήρια, κέντρα
επαγγελματικής
κατάρτισης,
παιδικοί σταθμοί ή/και κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης
Λοιπές επενδύσεις

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
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Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 3: Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
120.000,00
1,92
1,43
Δημόσια Δαπάνη
78.000,00
1,78
1,20
Ιδιωτική Συμμετοχή
42.000,00
2,24
2,24
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 3, που
αφορούν την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς και με τις υποδράσεις των Θεματικών Κατεύθυνσεων 1&
2, καθότι συμπληρώνουν το τοπικό παραγωγικό σύστημα.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, τη συνένωση των παραλιών Γριμπόβου και
Ψανής, την κατασκευή πλωτής εξέδρας στο Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, τη Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών
και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία, την ολοκλήρωση της Ιόνιας και Ολυμπίας Οδού και το ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός
οικισμού κλπ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.4.1
Νομική βάση
Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την παρούσα υποδράση ενισχύονται επενδύσεις αφενός για τη δημιουργία υποδομών μικρής κλίμακας (π.χ.
ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
αφετέρου για την εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, με σκοπό την εξοικονόμηση
πόρων και τη συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία εκτός των άλλων
συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, β) σε έργα που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές και γ) σε έργα
που υλοποιούνται από φορείας του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ βαθμού
Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Β΄ βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Β΄ βαθμού

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

10
0

Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επένδυση αφορά ύδρευση ή
αποχέτευση
Η επένδυση αφορά εξοικονόμηση
ενέργειας ή οδοποιία εντός
οικισμού
Λοιπές επενδύσεις

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

20

50

0

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 4: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
60.000,00
0,96
0,72
Δημόσια Δαπάνη
60.000,00
1,37
0,92
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους
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Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 4.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί,
αγροτικά ιατρεία κλπ)
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.4.2
Νομική βάση
Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την υποδράση ενισχύονται επενδύσεις δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και σχετικών υποδομών. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:
•

αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού

•

κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία

•

παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης

•

κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και ΚΑΠΗ

•

κέντρα νεότητας

• καταφύγια αδέσποτων ζώων
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε υποδομές υγείας (π.χ. κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία) και
αθλητικούς χώρους, β) σε έργα που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές και γ) σε έργα που υλοποιούνται από φορείς
του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
Ο δικαιούχος είναι Υγειονομική
Περιφέρεια
Λοιποί φορείς

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

10

50
0

Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επένδυση αφορά υποδομή
υγείας (π.χ. κέντρα υγείας,
αγροτικά ιατρεία)
Η επένδυση αφορά αθλητική
υποδομή
Λοιπές επενδύσεις

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

20
50
0
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Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 4: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
350.000,00
5,60
4,18
Δημόσια Δαπάνη
350.000,00
8,00
5,38
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους, Υγειονομική Περιφέρεια
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 4
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας
(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές
διαδρομές)
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.4.3
Νομική βάση
Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την υποδράση ενισχύεται η δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής,
ανάπλασης και παροχής τουριστικών πληροφοριών, καθώς και τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας. Βασικός
σκοπός της υποδράσης είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και η ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος.
Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:
•

ποδηλατικές, πεζοπορικές, ορειβατικές και αναρριχητικές διαδρομές

•

αναπλάσεις ιστορικών κέντρων και γενικότερα αναπλάσεις

•

κέντρα τουριστικής πληροφόρησης

•

σημάνσεις αξιοθέατων και μνημείων

•

παρατηρητήρια πουλιών

•

πίστες παρά πέντε

• προβλήτες για yachts
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε ποδηλατικές, πεζοπορικές, ορειβατικές και αναρριχητικές
διαδρομές και σε αναπλάσεις, β) σε ορεινές περιοχές και γ) σε έργα που υλοποιούνται από φορείς του Α΄ Βαθμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Β΄ Βαθμού

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

10
0

Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Η επένδυση αφορά πεζοπορική ή
ορειβατική ή ποδηλατική ή
αναρριχητική διαδρομή
Η επένδυση αφορά ανάπλαση
Λοιπές επενδύσεις

20

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

50
0

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
1.135.000,00
18,16
13,55
Δημόσια Δαπάνη
1.135.000,00
25,94
17,46
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 1, που
αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας
και το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
19.2.4.4
Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
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Με την υποδράση ενισχύεται η διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των στοιχείων της πολιτιστικής παράδοσης και
της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής εφαρμογής, με σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και
την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:
•

παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις

•

αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων και σχετικές εκδηλώσεις αναβίωσης και απόδοσης τιμών

•

πολιτιστικά φεστιβάλ

•

εκθέσεις (ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής κλπ)

•

ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων και αντίστοιχων άλλων φορέων (προμήθεια μουσικών οργάνων, αγορά
στολών κλπ)
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε εκδηλώσεις που αφορούν ιστορικά γεγονότα, που συνέβησαν
στην περιοχή, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, β) σε ορεινές περιοχές και γ) σε έργα που υλοποιούνται από φορείς
του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Β΄ Βαθμού
Λοιποί φορείς

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

18

50
0

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
45.000,00
0,72
0,54
Δημόσια Δαπάνη
45.000,00
1,03
0.69
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 1, που
αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου και το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
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Τίτλος υπο-δράσης

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με
τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό – οικονομικών πτυχών, καθώς
και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κλπ)
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.4.5
Νομική βάση
Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Με την υποδράση ενισχύονται επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με
υψηλή φυσική αξία και με δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σκοπός της υποδράσης είναι η βελτίωση
της ελκυστικότητας της περιοχής και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:
•

αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακών πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, όπως μύλοι,
γεφύρια κλπ

•

πολιτιστικά κέντρα και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές πολιτιστικού χαρακτήρα

•

Θέατρα, ωδεία, βιβλιοθήκες

•

Ψηφιοποιήσεις πολιτιστικού υλικού

•

Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

• Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων για προμήθεια στολών, μουσικών οργάνων, σκηνικών κλπ.
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε επενδύσεις που αφορούν την αποκατάσταση και ανάδειξη
παραδοσιακών πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, β) σε ορεινές περιοχές και γ) σε έργα που
υλοποιούνται από φορείς του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού
ή φορέας ΟΤΑ Β΄ Βαθμού
Λοιποί φορείς

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

10

50
0

Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Η επένδυση αφορά αποκατάσταση
ή/και ανάδειξη παραδοσιακών
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου
Λοιπές επενδύσεις

20

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100

0

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
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Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
60.000,00
0,96
0,72
Δημόσια Δαπάνη
60.000,00
1,37
0,92
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 1, που
αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
19.2.6
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.6.1
Νομική βάση
Άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Η υποδράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις για πρόληψη από πυρκαγιές, σε δασικές εκτάσεις, που αναπτύσσονται ή
δύναται να αναπτυχθούν ειδικές μορφές τουρισμού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πλουτοπαραγωγικού
πόρου, να περιορισθεί η πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στον τουριστικό τομέα και να προστατευθεί το φυσικό
περιβάλλον της περιοχής. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του τουριστικού τομέα.
Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να χρηματοδοτηθούν (ενδεικτικά) η κατασκευή υδατοδεξαμενών, έργα
υδρομάστευσης, εξοπλισμός τροφοδοσίας πυροσβεστικών οχημάτων (κρουνοί υδροληψίας, στρόφιγγες κλπ).
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε επενδύσεις που αφορούν την πρόληψη από πυρκαγιές, β) σε
ορεινές περιοχές και γ) σε έργα που υλοποιούνται στους Δήμους Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου.
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Η επένδυση αφορά πρόληψη από
πυρκαγιά
Λοιπές επενδύσεις

20

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
100
0

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
100.000,00
1,60
1,19
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Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

100.000,00
2,29
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής

1,54
0,00

Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φορείς εντός του Δημοσίου Τομέα (π.χ. Δασαρχεία) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δρασεων
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης 1, που
αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Γ.2 Υπομέτρο 19.3: Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας
(διακρατική και διατοπική)
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Νομική βάση

Περιήγηση στον Κορινθιακό
19.3.1
Άρθρα 44 & 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας: Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του
ΣΔΣ «Ο Κορινθιακός Κόλπος», που υλοποιήθηκε κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Αντικείμενο και
στόχοι του ΣΔΣ είναι η ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου, για την
υποστήριξη του τουριστικού τομέα (τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό), μέσα από τη συμμετοχή σε
τουριστικές εκθέσεις, την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προβολής και την ανάδειξη δυνατοτήτων νέων
ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. καταδυτικός τουρισμός), καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού. Αναζήτηση εταίρων: Έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα
χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγικής: Η περιοχή (Ναυπακτία) του τοπικού
προγράμματος, που βρέχεται από τον Κορινθιακό Κόλπο έχει ως κύριο πυλώνα ανάπτυξης τον τουρισμό, με τον Σ1
της τοπικής στρατηγικής να αποσκοπεί στη «βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής, με έμφαση στις
ειδικές μορφές τουρισμού και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της
πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής», ενώ ο Σ5 αποσκοπεί στην «προώθηση της δικτύωσης μεταξύ περιοχών,
φορέων και επιχειρήσεων». Το ΣΔΣ συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της
στρατηγικής. Δράσεις ΣΔΣ: α) Προπαρασκευαστική φάση (συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης), β)
Εκπόνηση μελέτης – έρευνας φέρουσας τουριστικής ικανότητας των συμμετεχουσών περιοχών και καθορισμός
τουριστικών πακέτων & διαδρομών για την ενιαία περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, γ) Παραγωγή dvd, με τα
υφιστάμενα παραδοτέα και σύντομο περιγραφικό – ενημερωτικό φυλλάδιο, δ) Αναπαραγωγή των υφιστάμενων
παραδοτέων (λεύκωμα, ντοκιμαντερ, χάρτες, εκπαιδευτικό υλικό), ε) Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού
προβολής, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στ) Παραγωγή banner και λοιπού προωθητικού υλικού, ζ) Συμμετοχή
σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η) Συμμετοχή σε συνέδριο ή οργάνωση συνεδρίου για τον τουρισμό στον
Κορινθιακό Κόλπο, θ) Διερεύνηση δυνατοτήτων και ανάδειξη του καταδυτικού τουρισμού και ια) Συντονισμός και
διαχείριση ΣΔΣ. Πόροι: Για την υλοποίηση του ΣΔΣ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμο προσωπικό των εταίρων και
εξωτερικοί συνεργάτες, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών πόρων που θα διατεθεί, από τους εταίρους,
αναμένεται να ανέλθει σε 250.000€. Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Τουριστική ανάδειξη του Κορινθιακού
Κόλπου, διαμόρφωση διαπεριφερειακών τουριστικών διαδρομών & πακέτων, ανάπτυξη ειδικών μορφών
τουρισμού (καταδυτικός τουρισμός), αύξηση τουριστικής κίνησης και προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: α) αποστολή και αποδοχή πρόσκλησης
για συνεργασία, β) κατάρτιση ενδεικτικού ΣΔΣ και ανταλλαγή παρατηρήσεων και γ) σύνταξη και οριστικοποίηση
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ενδεικτικού ΣΔΣ. Το συντονισμό του ΣΔΣ έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής ΣΔΣ: α) προπαρασκευαστική φάση για την οριστικοποίηση και εξειδίκευση
των δράσεων, β) υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, γ) σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, δ)
σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς έγκριση και ε) έναρξη υλοποίησης
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
100.000,00
20,00
1,19
Δημόσια Δαπάνη
100.000,00
20,00
1,54
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Κριτήρια επιλογής
Δεν απαιτούνται
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις δράσεις και υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης
1, που αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ
Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, την ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού και την
ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Νομική βάση

Διαχρονική ελληνική θεατρική παράδοση
19.3.2
Άρθρα 44 & 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας: Αντικείμενο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) είναι η συνεργασία
κρίσιμης μάζας περιοχών που διαθέτουν εμφανή τεκμήρια των αρχαίων θεάτρων τους, αλλά και σύγχρονη
δημιουργική θεατρική ζωή, ώστε να αποτελέσουν οργανωμένο δίκτυο ανάδειξης της διαχρονικής ελληνικής
θεατρικής παράδοσης, με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας των
περιοχών. Η από κοινού ανάδειξη της ζώσας θεατρικής παράδοσης, θα ενισχύσει την τοπική αυτογνωσία και
αυτοπεποίθηση, θα συνδράμει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της συμμετοχής των τοπικών
πληθυσμών σε ένα κοινό όραμα, θα βελτιώσει την εικόνα των περιοχών, θα εμπλουτίσει το τουριστικό τους προϊόν,
θα συμβάλλει στην εξωστρέφειά τους και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και
τεχνογνωσίας. Αναζήτηση εταίρων: Έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα
χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγικής: Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει αφενός αρχαία
θέατρα (Μακύνεια, Καλυδώνα, Πλευρώνα, Οινιάδες), στα οποία πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις και
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και αφετέρου σύγχρονη δημιουργική θεατρική ζωή. Επίσης, η ανάδειξη και
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί βασική επιλογή της τοπικής στρατηγικής για τον τουρισμό, με
τον Σ1 να αποσκοπεί στη «βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής, με έμφαση στις ειδικές μορφές
τουρισμού και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πρωτογενούς
παραγωγής της περιοχής», ενώ ο Σ5 αποσκοπεί στην «προώθηση της δικτύωσης μεταξύ περιοχών, φορέων και
επιχειρήσεων». Το ΣΔΣ συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγικής.
Δράσεις ΣΔΣ: α) Προπαρασκευαστική φάση (συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης), β) Καταγραφή

40

των αρχαίων θεάτρων, των χαρακτηριστικών τους και της ιστορίας τους, γ) Καταγραφή της σύγχρονης θεατρικής
ιστορίας, των σημερινών θεατρικών υποδομών, των ενεργών θεατρικών σχημάτων και την θεατρικών εκδηλώσεων,
δ) Δημιουργία και διακίνηση εντύπου και ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού, από τις ανωτέρω καταγραφές, με
τη χρήση ΤΠΕ, ε) Δράσεις προβολής, στ) Δικτύωση θεατρικών σχημάτων και καθιέρωση κυλιόμενων χωρικά και
χρονικά φεστιβάλ, που θα αυξήσουν τον εσωτερικό τουρισμό προς τις περιοχές, ζ) Σχεδιασμός και υλοποίηση
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχολεία, η) Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών σεμιναρίων θεατρικής
παιδείας, θ) Ενιαίος εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου (27η Μαρτίου), ι) Διοργάνωση συνεδρίου, με
αντικείμενο την Ελληνική διαχρονική θεατρική παράδοση, ια) Δημιουργία παρόχων ειδικών μορφών τουρισμού,
στις συνεργαζόμενες περιοχές, καθώς και ετήσιου «Καλενταρίου» πολιτιστικών εκδηλώσεων, περιλαμβανομένων
των θεατρικών δραστηριοτήτων στα αρχαία θέατρα και αλλού, ιβ) Διερεύνηση της δυνατότητας δικτύωσης με το
εξωτερικό, ιγ) Συντονισμός και διαχείριση. Πόροι: Για την υλοποίηση του ΣΔΣ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμο
προσωπικό των εταίρων και εξωτερικοί συνεργάτες, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών πόρων που θα
διαθέσουν οι εταίροι αναμένεται να ανέλθει σε 400.000€. Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Ανάδειξη πολιτιστικών
πόρων περιοχής, ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και τόνωση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της τοπικής
γνώσης και διασύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό. Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση
της συνεργασίας: α) αποστολή και αποδοχή πρόσκλησης για συνεργασία, β) κατάρτιση ενδεικτικού ΣΔΣ και
ανταλλαγή παρατηρήσεων και γ) σύνταξη και οριστικοποίηση ενδεικτικού ΣΔΣ. Το συντονισμό του ΣΔΣ έχει
συμφωνηθεί να αναλάβει η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ ΟΤΑ. Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής ΣΔΣ: α) προπαρασκευαστική
φάση για την οριστικοποίηση και εξειδίκευση των δράσεων, β) υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, γ) σύσταση
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, δ) σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς
έγκριση και ε) έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
100.000,00
20,00
1,19
Δημόσια Δαπάνη
100.000,00
20,00
1,54
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Κριτήρια επιλογής
Δεν απαιτούνται
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις δράσεις και υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης
1, που αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ
Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, την ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού και την
ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Νομική βάση

ENERDECA II (ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES)
19.3.3
Άρθρα 44 & 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας: Το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του
ΣΔΣ «ENERDECA», που άρχισε να υλοποιείται, κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Αντικείμενο και
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στόχοι του ΣΔΣ είναι: α) η συνεργασία φορέων των συμμετεχουσών περιοχών με την ανάπτυξη μεθόδων,
προϊόντων και εργαλείων, που αποσκοπούν στη διασύνδεση και αξιοποίηση κοινών ή ομοειδών φυσικών κα
πολιτιστικών πόρων, τοπικών προϊόντων και άλλων στοιχείων, β) η ενίσχυση του επιπέδου τοπικής διακυβέρνησης
(συνεργασία θεσμών και επιχορηγούμενων επιχειρήσεων), με εισαγωγή νέων τεχνολογιών, που ομογενοποιούν τη
συνεργασία και δημιουργούν προστιθέμενη ωφέλεια στις περιοχές, γ) η δικτύωση ομοειδών επιχειρήσεων σε
διακρατικό επίπεδο, δ) η εισαγωγή νέων σύγχρονων μεθόδων προβολής, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Αναζήτηση
εταίρων: Έχουν καταθέσει ενδιαφέρον 16 εθνικοί και 3 διακρατικοί εταίροι, που συμμετείχαν στο ΣΔΣ, της
προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου και πραγματοποιούνται επαφές με 2 εταίρους από Μεσογειακές Χώρες.
Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγικής: Η
περιοχή διαθέτει σημαντικούς τοπικούς πόρους (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά) και τοπικά
προϊόντα, αποσκοπώντας στην τουριστική ανάπτυξη, μέσω τη αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της πρωτογενούς παραγωγής (Σ1), ενώ ο Σ5 αποσκοπεί στην «προώθηση της
δικτύωσης μεταξύ περιοχών, φορέων και επιχειρήσεων». Το ΣΔΣ συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και
τους στόχους της στρατηγικής. Δράσεις ΣΔΣ: α) Προπαρασκευαστική φάση (συναντήσεις εταίρων, αναζήτηση
επιπλέον εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης), β) Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργασίας και κοινής
προσέγγισης προβολής τουριστικού προϊόντος, πολιτιστικών πόρων, τοπικών προϊόντων, γαστρονομίας, γ)
Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων μεθόδων προβολής επιχειρήσεων και περιοχών, αξιοποιώντας ΤΠΕ
(Destination Management & Marketing System, e-marketing. Διαμόρφωση ενιαίων προδιαγραφών Web Marketing
Plan & καμπάνιας Web Marketing), δ) δράσεις προβολής και εξωστρέφειας (συμμετοχή σε εκθέσεις & σε
αναγνωρισμένες δικτυακές πύλες τουρισμού – πολιτισμού κλπ), ε) συντονισμός και διαχείριση. Πόροι: Για την
υλοποίηση του ΣΔΣ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμο προσωπικό των εταίρων και εξωτερικοί συνεργάτες, ενώ το σύνολο
των χρηματοοικονομικών πόρων που θα διαθέσουν οι εταίροι αναμένεται να ανέλθει σε 900.000€. Προσδοκώμενα
αποτελέσματα: Βελτίωση χαρακτηριστικών και ελκυστικότητας περιοχών, ομογενοποίηση πόρων – προϊόντων &
υπηρεσιών, προβολή περιοχών, αύξηση προστιθέμενης αξίας αγροτικών προϊόντων, τουριστική ανάπτυξη και
χρήση ΤΠΕ. Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: α) αποστολή και αποδοχή
πρόσκλησης για συνεργασία, β) κατάρτιση ενδεικτικού ΣΔΣ και ανταλλαγή παρατηρήσεων και γ) σύνταξη και
οριστικοποίηση ενδεικτικού ΣΔΣ. Το συντονισμό του ΣΔΣ έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ
ΟΤΑ. Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής ΣΔΣ: α) προπαρασκευαστική φάση για την οριστικοποίηση και
εξειδίκευση των δράσεων, β) υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, γ) σύσταση Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, δ) σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς έγκριση και ε)
έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
70.000,00
14,00
0,84
Δημόσια Δαπάνη
70.000,00
14,00
1,08
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Κριτήρια επιλογής
Δεν απαιτούνται
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις δράσεις και υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης
1, που αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
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Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ
Ναυπάκτου, το ΟΣΑΑ Δήμου Ναυπακτίας, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, την ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού και την
ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Νομική βάση

Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικού τουρισμού
19.3.4
Άρθρα 44 & 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας: Αντικείμενο και στόχοι του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) είναι: α)
η ανάδειξη και αξιοποίηση της Μεσογειακής διαδρομής, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλάτων (ECF), η οποία
ξεκινάει από Ισπανία και μέσω Ηγουμενίτσας φτάνει στην Αθήνα, διασχίζοντας τις περιοχές παρέμβασης των
συμμετεχουσών περιοχών, β) η ανάδειξη του ποδηλατικού τουρισμού, γ) η προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή,
ιδιαίτερα από το εξωτερικό και δ) η σύνδεση της διαδρομής με την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της
περιοχής. Αναζήτηση εταίρων: Έχει πραγματοποιηθεί. Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα
χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγικής: Η περιοχή διαθέτει σημαντικούς τοπικούς
πόρους (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά), αποσκοπώντας στην τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στις
ειδικές μορφές τουρισμού, αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης, στην
περιοχή αναπτύσσεται ο ποδηλατικός τουρισμός. Το ΣΔΣ συνδέεται κύρια με τον Σ1 «βελτίωση της τουριστικής
ικανότητας της περιοχής, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος,
της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πρωτογενούς παραγωγής», αλλά και με τον Σ5 «προώθηση της δικτύωσης
μεταξύ περιοχών, φορέων και επιχειρήσεων». Δράσεις ΣΔΣ: α) Προπαρασκευαστική φάση (συναντήσεις εταίρων,
αναζήτηση επιπλέον εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης), β) Σχεδιασμός ποδηλατικών διαδρομών, γ) Ανάπτυξη
περιεχομένου ποδηλατικών διαδρομών (καταγραφή και οργάνωση φυσικών, πολητιστικών και τουριστικών
πόρων, κατά μήκος της διαδρομής, προτεινόμενες στάσεις, προτεινόμενοι τόποι διαμονής και εστίασης κλπ), δ)
Ανάδειξη σημείων και διαδρομών (σήμανση διαδρομών στη βάση διεθνών προτύπων), ε) Ανάπτυξη περιεχομένου
και συστημάτων πληροφόρησης και ενημέρωσης επισκεπτών και εν δυνάμει επισκεπτών (παραγωγή ενημερωτικού
και πληροφοριακού υλικού, χαρτογραφικό υλικό σε συμβατική και ψηφιακή μορφή, ψηφιακή πλατφόρμα παροχής
πληροφοριών), στ) Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, προβολή (εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης,
ενημέρωση επαγγελματιών για τις απαιτήσεις του ποδηλατικού τουρισμού, ιστοσελίδα, δικτύωση με συλλόγους
και ταξιδιωτικούς πράκτορες), ζ) Συντονισμός και διαχείριση. Πόροι: Για την υλοποίηση του ΣΔΣ θα χρησιμοποιηθεί
μόνιμο προσωπικό των εταίρων και εξωτερικοί συνεργάτες, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών πόρων που
θα διαθέσουν οι εταίροι αναμένεται να ανέλθει σε 250.000€. Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
Διαμόρφωση/σήμανση ποδηλατικών διαδρομών, ανάδειξη ποδηλατικού τουρισμού, συνεργασία τοπικών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ποδηλατικού τουρισμού, προσέλκυση επισκεπτών από το
εξωτερικό. Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: α) αποστολή και αποδοχή
πρόσκλησης για συνεργασία, β) κατάρτιση ενδεικτικού ΣΔΣ και ανταλλαγή παρατηρήσεων και γ) σύνταξη και
οριστικοποίηση ενδεικτικού ΣΔΣ. Το συντονισμό του ΣΔΣ έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η Τριχωνίδα Αναπτυξιακή
ΑΕ ΟΤΑ. Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής ΣΔΣ: α) προπαρασκευαστική φάση για την οριστικοποίηση και
εξειδίκευση των δράσεων, β) υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, δ) σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην
αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς έγκριση και ε) έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
60.000,00
12,00
0,72
Δημόσια Δαπάνη
60.000,00
12,00
0,92
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
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Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Κριτήρια επιλογής
Δεν απαιτούνται
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις δράσεις και υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης
1, που αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και
ορειβατικών διαδρομών στον Δήμο Ναυπακτίας, την ΟΧΕ Μεσολογγίου, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, την
ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού και την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Νομική βάση

Δίκτυο λιμνών κεντρικής και ηπειρωτικής Ελλάδας
19.3.5
Άρθρα 44 & 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας: Αντικείμενο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) είναι η βιώσιμη
διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών και τεχνητών λιμνών και παραλίμνιων περιοχών, σε τουριστικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις πιο τουριστικά ανεπτυγμένες παραλίμνιες
περιοχές, με σκοπό την ανάδειξη του συνολικού αποθέματος και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας κάθε
περιοχής, την τουριστική ανάπτυξη, μέσω της διαμόρφωσης προτύπων εναλλακτικών τουριστικών δράσεων
(θεματικός τουρισμός) και την δημιουργία τουριστικών προορισμών και προϊόντων. Αναζήτηση εταίρων: ΟΤΔ με
κοινά ενδιαφέρντα. Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους
της στρατηγικής: Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει η τεχνητή λίμνη (ταμιευτήρας) Ευήνου, την οποία
επισκέπτονται φυσιολάτρες για να απολαύσουν το οικοσύστημα, που έχει δημιουργηθεί. Η επισκεψιμότητα στην
περιοχή είναι μικρή, κύρια λόγω της έως τώρα αδυναμίας ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, εξαιτίας των
περιορισμών, που ίσχυαν. Οι σχετικοί περιορισμοί άρθηκαν (ΦΕΚ 3504/Β/29-12-2014) και πλέον η περιοχή
αποτελεί σημείο-στόχος για την τοπική στρατηγική, προκειμένου να αναπτυχθούν ειδικές μορφές τουρισμού και
να διαμορφωθεί ένας νέος τοπικός τουριστικός πόλος ανάπτυξης. Επίσης, το ΣΔΣ συνδέεται κύρια με τον Σ1
«βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού και αξιοποίηση του
φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πρωτογενούς παραγωγής», αλλά και με τους Σ4
«προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής
παρέμβασης» και Σ5 «προώθηση της δικτύωσης μεταξύ περιοχών, φορέων και επιχειρήσεων». Δράσεις ΣΔΣ: α)
Προπαρασκευαστική φάση (συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης), β) Καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης και ταυτοποίηση κοινών προβλημάτων, γ) Πληροφόρηση και δημοσιότητα, για την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού, δ) Μελέτη αποτύπωσης σημείων σε χάρτες και websites και ειδική χαρτογράφηση
των υδάτινων συστημάτων, ε) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων (ξύλινο κιόσκι), με χάρτη και ενημερωτικόπληροφοριακό υλικό, στ) Δημιουργία web portal, apple, android εφαρμογές για την ανάδειξη σημείων
ενδιαφέροντος, ζ) Εκδόσεις εντύπων, οδηγών και χαρτών τουριστικού ενδιαφέροντος και αντίστοιχων
ηλεκτρονικών εκδόσεων (τουριστικός οδηγός, λεύκωμα, έντυπο με τουριστικές διαδρομές), η) Δημιουργία
εκπαιδευτικών πακέτων για τον τουρισμό και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ορθή διαχείριση των
τεχνητών λιμνών, θ) Συμμετοχή και διοργάνωση αγροτουριστικών εκθέσεων, περιπατητικών και ποδηλατικών
διαδρομών και λοιπών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων δημοσιότητας, ι) Δημιουργία
ολοκληρωμένων αγροτουριστικών πακέτων, ια) Συνεργασία με επιστημονικά εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα,
ιβ) Συντονισμός και διαχείριση. Πόροι: Για την υλοποίηση του ΣΔΣ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμο προσωπικό των
εταίρων και εξωτερικοί συνεργάτες, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών πόρων που θα διαθέσουν οι εταίροι
αναμένεται να ανέλθει σε 300.000€. Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού σε
λίμνες και παραλίμνιες περιοχές, ανάδειξη και προβολή λιμνών και παραλίμνιων περιοχών, τουριστική ανάπτυξη.
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Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: α) αποστολή και αποδοχή πρόσκλησης
για συνεργασία, β) κατάρτιση ενδεικτικού ΣΔΣ και ανταλλαγή παρατηρήσεων και γ) σύνταξη και οριστικοποίηση
ενδεικτικού ΣΔΣ. Το συντονισμό του ΣΔΣ έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής ΣΔΣ: α) προπαρασκευαστική φάση για την οριστικοποίηση και εξειδίκευση
των δράσεων, β) υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, γ) σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, δ)
σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς έγκριση και ε) έναρξη υλοποίησης
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
50.000,00
10,00
0,60
Δημόσια Δαπάνη
50.000,00
10,00
0,77
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Κριτήρια επιλογής
Δεν απαιτούνται
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις δράσεις και υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης
1, που αφορούν τον τουρισμό.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και
ορειβατικών διαδρομών στον Δήμο Ναυπακτίας, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, την ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού και
την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Νομική βάση

Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ
19.3.6
Άρθρα 44 & 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας: Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) αποτελεί συνέχεια του σχεδίου
συνεργασίας «Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας», το οποίο υλοποιήθηκε στην προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο. Αντικείμενο του ΣΔΣ αποτελεί η δικτύωση των βιοκαλλιεργητών και βιοκτηνοτρόφων της
Δυτικής Ελλάδας, με τους μεταποιητές και τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα της οικονομίας, ενώ ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση των βιολογικών προϊόντων με την γαστρονομία. Στόχος του ΣΔΣ αποτελεί η
δημιουργία δικτύου προώθησης και προβολής των βιολογικών προϊόντων της Νοτιοδυτικής Ελλάδας,
προβάλλοντας την πολιτιστική προσέγγιση και την ηθική διάσταση, ενημερώνοντας τους καταναλωτές και
δημιουργώντας δικτυώσεις μεταξύ αγροτικού και τουριστικού τομέα. Αναζήτηση εταίρων: ΟΤΔ από περιοχές της
Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους
στόχους της στρατηγικής: Η περιοχή παρέμβασης συγκαταλέγεται στις πιο δυναμικές περιοχές της χώρας, ως προς
την εφαρμογή βιολογικών πρακτικών καλλιέργειας και εκτροφής, παρουσιάζοντας όμως προβλήματα στη διάθεση
των βιολογικών προϊόντων στην αγορά. Επίσης, το ΣΔΣ συνδέεται κύρια με τον Σ2 «Αύξηση της προστιθέμενης
αξίας των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, με έμφαση στα βιολογικά προϊόντα και στα προϊόντα ΠΟΠ, καθώς
και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών μονάδων», καθώς και με τον Σ5 «Προώθηση της
δικτύωσης μεταξύ περιοχών, φορέων και επιχειρήσεων». Δράσεις ΣΔΣ: α) Προπαρασκευαστική φάση (συναντήσεις
εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης), β) Καταγραφή βιοκαλλιεργητών Νοτιοδυτικής Ελλάδας και διερεύνηση
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δυνατότητας συμμετοχής τους στο δίκτυο, β) Καταγραφή επιχειρήσεων δευτερογενή και τριτογενή τομέα και
διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής στους στο δίκτυο, γ) Έκδοση εντύπου με προϊόντα δικτύου, δ) Συμμετοχή σε
εκθέσεις, ε) Δημιουργία σήματος πιστοποίησης μελών δικτύου, στ) Εκπόνηση κανονισμού χρήσης σήματος, ζ)
Οργάνωση workshops, η) Δημοσιότητα (ιστοσελίδα, καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, social media κλπ), θ) Έρευνα αγοράς
για δημιουργία βιολογικών λαϊκών, ι) Δημιουργία εφαρμογών για κινητά για τον εντοπισμό από τον χρήστη
πλησιέστερων βιολογικών λαϊκών ή του ίδιου του παραγωγού, για άμεση πώληση ή on line παραγγελία, ια)
Συντονισμός και διαχείριση. Πόροι: Για την υλοποίηση του ΣΔΣ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμο προσωπικό των εταίρων
και εξωτερικοί συνεργάτες, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών πόρων που θα διαθέσουν οι εταίροι
αναμένεται να ανέλθει σε 250.000€. Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Διασύνδεση αγροτικού και τουριστικού
τομέα, ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, αύξηση προστιθέμενης
αξίας βιολογικών προϊόντων. Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: α)
αποστολή και αποδοχή πρόσκλησης για συνεργασία, β) κατάρτιση ενδεικτικού ΣΔΣ και ανταλλαγή παρατηρήσεων
και γ) σύνταξη και οριστικοποίηση ενδεικτικού ΣΔΣ. Το συντονισμό του ΣΔΣ έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η
Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΕ ΟΤΑ. Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής ΣΔΣ: α) προπαρασκευαστική φάση για την
οριστικοποίηση και εξειδίκευση των δράσεων, β) υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, γ) σύσταση Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης, δ) σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς έγκριση
και ε) έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο - διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
70.000,00
14,00
0,84
Δημόσια Δαπάνη
70.000,00
14,00
1,08
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Κριτήρια επιλογής
Δεν απαιτούνται
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις δράσεις και υποδράσεις της Θεματικής Κατεύθυνσης
2, που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, την ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού και την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού
Τίτλος Δράσης

Διεύρυνση δυνατοτήτων ένταξης στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον παιδιών
και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
Κωδικός Δράσης
19.3.7
Νομική βάση
Άρθρα 44 & 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας: Αντικείμενο και στόχοι του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) είναι: α)
η κοινωνική ένταξη παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων, μέσω της αξιοποίησης της πολυπολιτισμικότητας, γ) η υποστήριξη – ευαισθητοποίηση των πολιτών
για τη διαμόρφωση συνθηκών συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης, μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο. Αναζήτηση εταίρων: Έχει πραγματοποιηθεί. Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα
χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγικής: Στην περιοχή παρέμβασης κατοικεί και
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δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός ΡΟΜΑ, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζει προβλήματα
κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, ενώ παράλληλα παρατηρείται και το φαινόμενο της εγκατάλειψης του
σχολείου. Η τοπική στρατηγική επιδιώκει την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, μέσω της ισότιμης συμμετοχής τους στο
κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της περιοχής. Επίσης, το ΣΔΣ συνδέεται και με τον Σ5, ο οποίος προωθεί τη
δικτύωση μεταξύ περιοχών και φορέων. Δράσεις ΣΔΣ: α) Προπαρασκευαστική φάση (συναντήσεις εταίρων και
προετοιμασία υλοποίησης), β) Οργάνωση εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και νέους με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαρθο, με θέματα την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, γ) Οργάνωση θερινών κατασκηνώσεων, δ) Βιωματικές δράσεις κοινωνικής ένταξης (π.χ.
δραστηριότητες στη φύση, επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – περιβαλλοντικές δομές &
φυσιολατρικούς συλλόγους, επισκέψεις σε αγροτουριστικά καταλύματα, καθώς και σε αγροτικές και μεταποιητικές
μονάδες), ε) Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – δικτύωσης, με έμφαση στη συνεργασία με τις σχολικές
μονάδες, στ) δημοσιότητα – προβολή (π.χ. ιστοσελίδα, πλατφόρμα επικοινωνίας, φεστιβάλ), ζ) Συντονισμός και
διαχείριση. Πόροι: Για την υλοποίηση του ΣΔΣ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμο προσωπικό των εταίρων και εξωτερικοί
συνεργάτες, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών πόρων που θα διαθέσουν οι 5 εταίροι αναμένεται να ανέλθει
σε 160.000€. Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής, δημιουργία συνθηκών καλύτερης
συνύπαρξης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, προετοιμασία ΡΟΜΑ για ανάληψη επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: α) αποστολή και
αποδοχή πρόσκλησης για συνεργασία, β) κατάρτιση ενδεικτικού ΣΔΣ και ανταλλαγή παρατηρήσεων και γ) σύνταξη
και οριστικοποίηση ενδεικτικού ΣΔΣ. Το συντονισμό του ΣΔΣ έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η Αναπτυξιακή
Ολυμπίας ΑΕ ΟΤΑ. Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής ΣΔΣ: α) προπαρασκευαστική φάση για την οριστικοποίηση
και εξειδίκευση των δράσεων, β) υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας γ) σύσταση Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, δ) σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς έγκριση και ε)
έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. 4: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
50.000,00
10,00
0,60
Δημόσια Δαπάνη
50.000,00
10,00
0,77
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Κριτήρια επιλογής
Δεν απαιτούνται
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις δράσεις και υποδράσεις των Θεματικών
Κατευθύνσεων 1, 2 & 3, που προωθούν (μέσω μοριοδότησης) την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας από
άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την ΟΧΕ Μεσολογγίου και το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Γ.3 Υπομέτρο 19.4: Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Νομική βάση

Τεχνική στήριξη για υλοποίηση δράσεων ΕΓΤΑΑ
19.4.1
ΦΕΚ 1839/Β/2016 Α.Π. 1435/14-6-2016
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
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Η δράση περιλαμβάνει την τεχνική στήριξη της ΟΤΔ για την υλοποίηση των δράσεων, που χρηματοδοτούνται από
το ΕΓΤΑΑ.
Στο πλαίσιο της τεχνικής στήριξης, εκτός από τις αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων, τις λειτουργικές
δαπάνες και τον πάγιο και λοιπό εξοπλισμό, περιλαμβάνονται οι ενέργειες εμψύχωσης και οι υποστηρικτικές
ενέργειες.
Οι ενέργειες εμψύχωσης που θα υλοποιήσει η ΟΤΔ θα αποσκοπούν στη μετάδοση κάθε πληροφορίας για το τοπικό
πρόγραμμα, στη μετάδοση γνώσεων (π.χ. για καινοτομίες) και στην παρακίνηση της τοπικής κοινωνίας για την
υλοποίηση επενδύσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, που παρέχει το πρόγραμμα και η περιοχή. Στο πλαίσιο
αυτό, στις ενέργειες εμψύχωσης περιλαμβάνονται: α) παροχή πληροφοριών και τεχνική στήριξη σε
ενδιαφερόμενους, β) παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης, μέσω διαδικτύου, social media και μέσων μαζικής
ενημέρωσης, γ) διοργάνωση ημερίδων, συναφών εκδηλώσεων και workshops, δ) παραγωγή και διανομή
ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού, ε) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια, στ) οργάνωση casestudies. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην μετάδοση γνώσεων (π.χ. καινοτομίες), σε συνεργασία με
επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, στην βιωματική γνώση καλών πρακτικών και στην υλοποίηση
ολοκληρωμένου επικοινωνιακού σχεδίου.
Οι υποστηρικτικές ενέργειες περιλαμβάνουν: α) εκπόνηση μελετών, β) ενέργειες επιμόρφωσης (προσωπικού και
ΕΔΠ) και γ) αυτό-αξιολόγηση τοπικού προγράμματος.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η δράση εξυπηρετεί οριζόντια όλες τις θεματικές κατευθύνσεις
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου
τοπικού προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
1.625.000,00
100,00
19,40
Δημόσια Δαπάνη
1.625.000,00
100,00
25,00
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00
0,00
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Κριτήρια επιλογής
Δεν απαιτούνται
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις και υποδράσεις του τοπικού
προγράμματος.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση επειδή υποστηρίζει το σύνολο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, παρουσιάζει
συνέργεια/συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις των προγραμμάτων/έργων του αντίστοιχου πεδίου των
τεχνικών δελτίων του τοπικού προγράμματος.
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Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΦΑΚΕΛΟΥ Β
Η αποτύπωση του χρηματοδοτικού πλάνου του τοπικού προγράμματος γίνεται στους πίνακες που ακολουθούν.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜ. ΔΑΠ.
ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜ.
ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
19.2
6.250.000,00
4.375.000,00
1.875.000,00
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)
Στήριξη για την προπαρασκευή και την
υλοποίηση της συνεργασίας
(διακρατική και διατοπική)
Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες
και την εμψύχωση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014 -2020

19.3

500.000,00

500.000,00

0

19.4

1.625.000,00

1.625.000,00

0

8.375.000,00

6.500.000,00

1.875.000,00
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ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020
Συνολικό κόστος Υπομέτρου
Ποσοστό % συν. κόστους
Υπομέτρου επί του συν. κόστους
της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης
υπομέτρου επί της δημόσιας
δαπάνης της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
19.2
19.3
6.250.000,00
500.000,00

19.4
1.625.000,00

74,63%

5,97%

19,40%

4.375.000,00

500.000,00

1.625.000,00

67,31%

7,69%

25,00%
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
Στήριξη υλοποίησης
δράσεων των στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με
19.2
0
0
0
0
50.000
500.000
2.000.000
925.000
πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)
Στήριξη για την
προπαρασκευή και την
υλοποίηση της
19.3
0
0
0
0,00
20.000,00
75.000,00 120.000,00 150.000,00
συνεργασίας (διακρατική
και διατοπική)
Στήριξη για τις
λειτουργικές δαπάνες και
19.4
0
0
350.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00
την εμψύχωση
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
0
0
350.000
250.000
320.000
825.000
2.320.000
1.275.000
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2023

900.000

135.000,00

125.000,00
1.160.000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΕΓΤΑΑ)
ΚΩΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό

%

Ποσό

%

ΔΡΑΣΗ 19.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών
19.2.2.1
προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών
100.000
65.000
65%
35.000
35%
στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΔΡΑΣΗ 19.2.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξη γεωργικών
19.2.3.1
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των
200.000
100.000
50%
100.000
50%
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.2

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

50.000

22.500

45%

27.500

55%

19.2.3.3

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

50.000

32.500

65%

17.500

35%

19.2.3.4

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

50.000

32.500

65%

17.500

35%

ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ)
19.3.1

Περιήγηση στον Κορινθιακό

100.000,00
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100.000,00

100%

0,00

0%

19.3.2
19.3.3
19.3.4
19.3.5
19.3.6
19.3.7

Διαχρονική ελληνική θεατρική παράδοση
ENERDECA II (ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT
CAPABILITIES)
Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικού τουρισμού
Δίκτυο λιμνών κεντρικής και ηπειρωτικής Ελλάδας
Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ

100.000,00

100.000,00

100%

0,00

0%

70.000,00

70.000,00

100%

0,00

0%

60.000,00
50.000,00
70.000,00

60.000,00
50.000,00
70.000,00

100%
100%
100%

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

Διεύρυνση δυνατοτήτων ένταξης στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον
παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο

50.000,00

50.000,00

100%

0,00

0%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

950.000

752.500
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197.500

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΩΔ.
ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
Ποσό
%
Ποσό
%
ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)
ΔΡΑΣΗ 19.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη
ΥΠΟΔΡΑΣΗ
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την
500.000,00
325.000,00
65,00%
175.000,00 35,00%
19.2.2.2
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΥΠΟΔΡΑΣΗ
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
400.000,00
260.000,00
65,00%
140.000,00 35,00%
19.2.2.3
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
ΥΠΟΔΡΑΣΗ
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό
60.000,00
39.000,00
65,00%
21.000,00
35,00%
19.2.2.4
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
30.000,00
19.500,00
65,00%
10.500,00
35,00%
κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
ΔΡΑΣΗ 19.2.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων μεταποίησης, εμπορίας
ΥΠΟΔΡΑΣΗ
και/η ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
2.000.000,00
1.000.000,00 50,00% 1.000.000,00 50,00%
19.2.3.1
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΥΠΟΔΡΑΣΗ Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
1.100.000,00
715.000,00
65,00%
385.000,00 35,00%
19.2.3.3
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.2.5
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.3.4

ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.3.5

ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.4.1

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

290.000,00

188.500,00

65,00%

101.500,00

35,00%

65,00%

42.000,00

35,00%

100,00%

0,00

0,00%

100,00%

0,00

0,00%

1.135.000,00 100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι
120.000,00
78.000,00
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΔΡΑΣΗ 19.2.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κλπ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης
60.000,00
60.000,00
ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.4.2

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

350.000,00

ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές
υποδομές μικρής κλίμακας, (πχ σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ)

1.135.000,00

ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

45.000,00
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350.000,00

45.000,00

100,00%

ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.4.5

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

60.000,00

60.000,00

100,00%

0,00

0,00%

100.000,00

100%

0,00

0%

ΔΡΑΣΗ 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.6.1
19.3.1
19.3.2
19.3.3
19.3.4
19.3.5
19.3.6
19.3.7
19.4.1

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

100.000,00

ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ)
Περιήγηση στον Κορινθιακό
100.000,00
100.000,00
100%
0,00
Διαχρονική ελληνική θεατρική παράδοση
100.000,00
100.000,00
100%
0,00
ENERDECA II (ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT
70.000,00
70.000,00
100%
0,00
CAPABILITIES)
Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικού τουρισμού
60.000,00
60.000,00
100%
0,00
Δίκτυο λιμνών κεντρικής και ηπειρωτικής Ελλάδας
50.000,00
50.000,00
100%
0,00
Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ
70.000,00
70.000,00
100%
0,00
Διεύρυνση δυνατοτήτων ένταξης στο κοινωνικό και οικονομικό
50.000,00
50.000,00
100%
0,00
περιβάλλον παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ
Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
1.625.000,00
1.625.000,00
100%
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
8.375.000,00
6.500.000,00
1.875.000,00
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΕΓΤΑΑ)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΩΔ.
ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
Ποσό
%
Ποσό
%
ΔΡΑΣΗ 19.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη
19.2.2.2
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την
50.000
32.500
65%
17.500
35%
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
ΔΡΑΣΗ 19.2.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξη γεωργικών
19.2.3.1
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση
310.000
155.000
50%
155.000
50%
των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.3

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

50.000

32.500

65%

17.500

35%

19.2.3.4

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

50.000

32.500

65%

17.500

35%

19.3.1
19.3.2
19.3.3
19.3.4

ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ)
Περιήγηση στον Κορινθιακό
100.000,00
100.000,00 100%
0,00
Διαχρονική ελληνική θεατρική παράδοση
100.000,00
100.000,00 100%
0,00
ENERDECA II (ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT
70.000,00
70.000,00
100%
0,00
CAPABILITIES)
Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικού τουρισμού
60.000,00
60.000,00
100%
0,00
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0%
0%
0%
0%

19.3.5
19.3.6

Δίκτυο λιμνών κεντρικής και ηπειρωτικής Ελλάδας
Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ

50.000,00
70.000,00

50.000,00
70.000,00

100%
100%

0,00
0,00

0%
0%

19.3.7

Διεύρυνση δυνατοτήτων ένταξης στο κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο

50.000,00

50.000,00

100%

0,00

0%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

960.000

752.500
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207.500

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.2.2

Α/Α

1

2

3

4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου
Ο δικαιούχος είναι
κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών

5

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

6

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

100

50

8

0

100

60

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

7

30

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη
ιδιωτικής συμμετοχής (%)

6

0-100

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

3

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

60

0

100

3

50

3

100

30

7

8

9

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(συνεταιρισμοί,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.)
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

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

50

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ
Ορεινή
Μειονεκτική

2

0
100
50

Λοιπές περιοχές
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

3

0
100
50

5
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δυο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μιας έως δυο νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)

100

60

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μιας θέσης απασχόλησης σε
ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

10

11

12

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται η
δημιουργία θέσεων εργασίας
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης
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30

2

0
100
60
30

10

0

50

10

50

13

Προτεραιότητες
υποδράσης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣΗ

15

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

14

15

16

Προστασία
περιβάλλοντος

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

Σύσταση φορέα

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολο της χαρακτηρίζεται ως νέα
ή προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμού ελέγχου - καταγραφής δεδομένων
στην παραγωγική διαδικασία
Η συσκευασία και η παρουσίαση
των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται σε εισαγωγή
μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη
συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής
της
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

100

12

0
100

75

5

50

100
6

0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.2.3

Α/Α

1

2

3

4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου
Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών

5

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

6

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

100

50

8

0

100

60

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

7

30

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη
ιδιωτικής συμμετοχής (%)

5

0-100

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

2

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

100

3

50

3

100

30

7

8

9

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(συνεταιρισμοί,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.)
Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

50

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

2

Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές

0
100
50

3

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

0
100
50

6
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

12

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

10

50

13

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων/προτύπων

8

100

10

11

Προτεραιότητες
υποδράσης

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

15

100
60
30
10

50

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

14

Προστασία
περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
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0

100

10

0

15

16

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

Σύσταση φορέα

Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στη
διαχείριση και λειτουργία
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται

3

100

100
5

0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.2.4

Α/Α

1

2

3

4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

100

50

8

0

100

60

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

8

30

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη
ιδιωτικής συμμετοχής (%)

6

0-100

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

2

100
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30

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

5

6

7

8

9

10

11

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας
Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμΕΑ
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(συνεταιρισμοί,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.)
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προτεραιότητες
υποδράσης

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης

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

50

100

2

ΝΑΙ

50
100

ΌΧΙ

2

ΝΑΙ

0
100

ΌΧΙ

2

Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές

0
100
50

3

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

0
100
50

5

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δυο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μιας έως δυο νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μιας νέας θέσης απασχόλησης
σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας)
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15

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

100

60

2

30

12

13

14

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται
δημιουργία θέσεων εργασίας
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0
100
60
30
10

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

10

50

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων/προτύπων

6

100

50

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

15

16

0

Προστασία
περιβάλλοντος

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

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

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα
ή προηγμένη ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμού ελέγχου - καταγραφής δεδομένων
τσην παραγωγική διαδικασία
Η συσκευασία και η παρουσίαση
των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη
συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής
της
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100

10

0

100

75

3

50

17

Σύσταση φορέα

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

100
6

0

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.2.5

Α/Α

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου

4

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

5

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών

100

50

10

0

100

60

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

8

30

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη
ιδιωτικής συμμετοχής (%)

8

0-100

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

3

50

3

100

30

6

7

8

9

10

11

12

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμΕΑ
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(συνεταιρισμοί,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.)
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προτεραιότητες
υποδράσης

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

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

50

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

2

ΝΑΙ

0
100

ΌΧΙ

2

Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές

0
100
50

3

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

0
100
50

8

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δυο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μιας έως δυο νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μιας νέας θέσης απασχόλησης
σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται
δημιουργία θέσεων εργασίας
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
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15

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

100

60

30

2

0
100
60

10

30

100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

13

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

10

50

14

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων/προτύπων

6

100

50

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

15

16

Προστασία
περιβάλλοντος

Σύσταση φορέα

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέα που
απαιτείται

4

0

100
6

0

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.3.1

Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών

70

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

100

50

8

0

100

7

60

30

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

3

4

5

6

7

8

9

10

Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου
Ο δικαιούχος είναι
κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(συνεταιρισμοί,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.)
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη
ιδιωτικής συμμετοχής (%)

30

6

ΝΑΙ

0-100
100

ΌΧΙ

3

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

0

100

3

50

100

3

ΝΑΙ

50
100

ΌΧΙ
Ορεινή
Μειονεκτική

2

0
100
50

Λοιπές περιοχές

3

0

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
50
5

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δυο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)

71

2

100

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μιας έως δυο νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)

60

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μιας θέσης απασχόλησης σε
ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

30

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται η
δημιουργία θέσεων απασχόλησης
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

12

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

13

Προτεραιτότητες
υποδράσης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

11
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50

15

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

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

14

Προστασία
περιβάλλοντος

15

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

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολο της χαρακτηρίζεται ως νέα
ή προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμού ελέγχου - καταγραφής δεδομένων
στην παραγωγική διαδικασία
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16

Σύσταση φορέα

Η συσκευασία και η παρουσίαση
των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται σε εισαγωγή
μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη
συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής
της
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συταθεί ο φορέας που
απαιτείται
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100
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0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.3.3

Α/Α

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
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Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες

7

30

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη
ιδιωτικής συμμετοχής (%)
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9

Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(συνεταιρισμοί,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.)
Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

100

ΌΧΙ

2

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

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

12

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου

10

Προτεραιότητες
υποδράσης

ΝΑΙ
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15

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
100
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0

10

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

13

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

50

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων/προτύπων

8

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

14

Προστασία
περιβάλλοντος

15

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

16

Σύσταση φορέα

100

100

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

Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στη
διαχείριση και λειτουργία
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.3.4

Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
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ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
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Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες
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Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας
Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμΕΑ
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(συνεταιρισμοί,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.)
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη
ιδιωτικής συμμετοχής (%)
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολό τους νέοι ≤ 35 ετών
ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό / εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους γυναίκες
ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό / εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
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Ορεινή
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Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
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Προτεραιότητες
υποδράσης

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

15

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

11

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δυο (2) νέων θέσεων

2

100

76

απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μιας έως δυο νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μιας νέας θέσης απασχόλησης
σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας)

12

13

14

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται
δημιουργία θέσεων εργασίας
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

60

30

0
100
60
30
10

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

10

50

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων/προτύπων

6

100

50

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

15

Προστασία
περιβάλλοντος

16

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

0

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

100

10

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα
ή προηγμένη ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμού -
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75

ελέγχου - καταγραφής δεδομένων
τσην παραγωγική διαδικασία

17

Σύσταση φορέα

Η συσκευασία και η παρουσίαση
των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη
συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής
της
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται

50

100
6

0

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.3.5

Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
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Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας
Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμΕΑ
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(συνεταιρισμοί,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.)
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

10

Προτεραιότητες
υποδράσης

11

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη
ιδιωτικής συμμετοχής (%)
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολό τους νέοι ≤ 35 ετών
ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό / εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους γυναίκες
ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό / εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες

8
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Ορεινή
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Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

0
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8

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δυο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
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15

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

2

100

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
μιας έως δυο νέων θέσεων
απασχόλησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία
έως μιας νέας θέσης απασχόλησης
σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας)

60

30

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Με την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου δεν προβλέπεται
δημιουργία θέσεων εργασίας
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

13

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

10

50

14

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων/προτύπων

6

100

12
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50

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

15

16

Προστασία
περιβάλλοντος

Σύσταση φορέα

0

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέα που
απαιτείται

4

0

100
6

0

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.1

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

80

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

1

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

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

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
Ορεινή
Μειονεκτική

4

Φορέας υποψήφιου
δικαιούχου
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

5

Προτεραιότητες
υποδράσης

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

2

3

6

7

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Λοιπές περιοχές
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.2

Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
Ορεινή
Μειονεκτική

4

Φορέας υποψήφιου
δικαιούχου
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

5

Προτεραιότητες
υποδράσης

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου

3

6
7

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Λοιπές περιοχές

82

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)
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Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

50

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.3

Α/Α

1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

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

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
Ορεινή
Μειονεκτική

4

Φορέας υποψηφίου
δικαιούχου
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

5

Προτεραιότητες
υποδράσης

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

2

3

6

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Λοιπές περιοχές

83

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)
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Α/Α
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Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Φορέας υποψηφίου
δικαιούχου
Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Φύση/αντικείμενο
εκδήλωσης που
συνδέεται με ιστορία και
τοπικά δρώμενα

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.4
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(%)
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
12

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
Ορεινή
Μειονεκτική

18

50

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100)
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Λοιπές περιοχές
Πολτιστικό γεγονός
Ιστορικό γεγονός

8

0
40
40

Αθλητικό γεγονός
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
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20
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.5

Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
Ορεινή
Μειονεκτική

4

Φορέας υποψηφίου
δικαιούχου
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

5

Προτεραιότητες
υποδράσης

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

3

6

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους

Λοιπές περιοχές

85

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
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7

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
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ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1100)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.6.1

Α/Α

1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών
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Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες
Ορεινή
Μειονεκτική
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Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης
Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Λοιπές περιοχές

15
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Προτεραιότητες
υποδράσης

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100 * (αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
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ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
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Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία κόστους
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
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Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

100* (αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
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