Σταθερά στην κορυφή η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα στην αξιολόγηση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προγράμματα
CLLD/LEADER 2014-2023.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER για την
περίοδο 2014-2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Αναπτυξιακή
Πάρνωνα να καταλαμβάνει την 3η θέση από τα 47 τοπικά προγράμματα της χώρας. Η παραπάνω
κατάταξη έρχεται ως συνέχεια της αντίστοιχης επίδοσης στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για
την απερχόμενη προγραμματική περίοδο στην οποία διπλασίασε την απορρόφηση των αρχικά
εγκεκριμένων πόρων επ’ ωφελεία των ΟΤΑ και των μικρών επιχειρήσεων στην Ανατολική
Πελοπόννησο.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της στέρεης εταιρικής σχέσης των ΟΤΑ της Ανατολικής Πελοποννήσου που
οικοδομήθηκε εδώ και είκοσι χρόνια πάνω σε υγιή βάση, στον στόχο του αποτελέσματος, της
ενεργής παρουσίας των στελεχών της Εταιρείας στους ΟΤΑ μετόχους της και στις ανάγκες τους,
στον σχεδιασμό των προγραμμάτων με βάση την ενεργοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος
στην περιοχή.
Με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της περιόδου η Εταιρεία αποτελεί μία υγιή βιώσιμη
επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης που διατηρεί 20 μόνιμες θέσεις επιστημονικού προσωπικού,
υλοποιεί δε σημαντικά έργα υποδομών και στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Το παραπάνω αποτέλεσμα συμπληρώνει και συμπληρώνεται από την έγκριση για πρώτη φόρα του
αντίστοιχου προγράμματος στα Νησιά του Αργοσαρωνικού και των Κυθήρων στην Περιφέρεια
Αττικής, μετά από την άριστη συνεργασία της Εταιρείας με τους Δήμους και τους άλλους τοπικούς
φορείς της περιοχής, μέσω του νεοσύστατου Δικτύου Δήμων Νήσων Αττικής.
Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την νέα αναπτυξιακή δομή που δημιουργήθηκε από τους
ΟΤΑ και άλλους φορείς της ΠΕ Νήσων Αττικής με την συμμετοχή έμπειρων στελεχών της
Αναπτυξιακής Πάρνωνα, τόσο στη Διαχείριση, όσο και στην Ομάδα Εργου.
Μέσω των παραπάνω υποβληθέντων προγραμμάτων συνολικής δημόσιας δαπάνης 28.000.000€
(16.000.000€ για την Ανατολική Πελοπόννησο και 12.000.000€ για τα Νησιά της Αττικής )
διαμορφώνεται μια διαπεριφερειακή αναπτυξιακή δυναμική που συνδέει την Ανατολική
Πελοπόννησο με τον Πειραιά επαναδιατυπώνοντας με σύγχρονους όρους ιστορικούς και
οικονομικούς δεσμούς των «δρόμων της θάλασσας» στην εκτεταμένη αυτή περιοχή.

«Το Απόθεμα Βιόσφαιρας και οι Ζώνες Επιχειρηματικής Καινοτομίας της Ανατολικής
Πελοποννήσου» χτίζουν τις οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με τον «Πολιτισμό & Περιβάλλον
«Εν Πλω» του Αργοσαρωνικού, με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στην προώθηση των τοπικών προϊόντων.
Ηδη έχει καταγραφεί ένα μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την διάρκεια της διαβούλευσης ως
τεκμηρίωση, τόσο της τοπικής στρατηγικής όσο και της απόδειξης ότι η τοπική οικονομία δείχνει
αξιοσημείωτα σημάδια αντοχής μέσα στην κρίση.
Σημαντικό νέο στοιχείο των προγραμμάτων αποτελεί η Καινοτομία μέσω της συνεργασίας με
Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην
οικονομική και παραγωγική διαδικασία. Αυτή αποτυπώνεται με συμφωνητικά συνεργασίας, που
έχουν υπογραφεί ως αποτέλεσμα στοχευμένου σχεδιασμού με βάση τις παραγωγικές ανάγκες της
περιοχής στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης (ελαιοκομικά, κτηνοτροφικά,
οίνος), της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (απόθεμα Βιόσφαιρας,
γαστρονομικός πολιτισμός), της πράσινης ενέργειας, της κοινωνικής οικονομίας κλπ.
Τα παραπάνω συμπληρώνονται από ένα μεγάλο εύρος διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών με
άλλες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Με το βλέμμα στην αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών πόρων της Ανατολικής Πελοποννήσου
και των Νήσων της Αττικής και την σκέψη στο κέντρο του διεθνούς εμπορίου της χώρας μας, στον
Πειραιά, οι άνθρωποι του Πάρνωνα ξεκινάνε αισιόδοξα βάζοντας ακόμη πιο ψηλά τον πήχη κόντρα
στο κλίμα της ηττοπάθειας και της εσωστρέφειας.
Για τις ανάγκες προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων για την προετοιμασία υλοποίησης του
προγράμματος, την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη 10/11/2016 και ώρα 19.00
μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην Σπάρτη στα γραφεία της ΠΕ Λακωνίας στο Διοικητήριο η 1η
συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Λυσίκατου, Δήμαρχου Νότιας Κυνουρίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Χαράλαμπος Λυσίκατος και ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER, κος Σπύρος
Φλώρος, εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους στους συναδέλφους Δημάρχους, τον
Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες και τις διοικήσεις των συλλογικών φορέων για την
συνεργασία τους, τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΑΤ και την πολιτική ηγεσία για την εμπιστοσύνη
τους, τον Γενικό Διευθυντή, τα στελέχη και τους συνεργάτες της Εταιρείας που υπερέβαλλαν εαυτό
το καλοκαίρι του 2016 για τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος, την υποβολή ενός άρτιου
φακέλου αλλά και για το "άνοιγμα " της Εταιρείας σε νέες συνεργασίες με τον Πειραιά και τον
Αργοσαρωνικό.
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