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Περιοχή Παρέμβασης:

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(Κm2)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2001

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4.418,70

522,50

102.035,00

14.575,00

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3.636,10

1.313,80

99.637,00

46.933,00

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2.154,30

314,20

105.770,00

21.492,00

ΣΥΝΟΛΑ

10.209,10

2.150,50

307.442,00

83.000,00

Συνολικά Χρηματοδοτικά στοιχεία:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ*

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

9.532.928,57

6.400.000,00

5.120.000,00

1.280.000,00

3.132.928,57

*Ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού κόστους του Προγράμματος αναφέρεται στο κεφ. 4 του παρόντος

Τίτλος Προγράμματος:
«Ανατολική Πελοπόννησος – από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία»
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Αναμορφωμένη Πρόταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Πίνακας 1 Περιοχή Παρέμβασης

ΔΗΜΟΙ/
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΠΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΑΣΗ
(Km2)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(στοιχεία 2001)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ
ΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΞΟΝΑ 3
ΠΑΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ. Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Άστρους

61,4

2.674

Ορεινή*



Βερβένων

25,4

540

Ορεινή*



Μελιγούς

24,3

890

Ορεινή*



4,5

874

Πεδινή

115,6

4.978

Παραλίου Άστρους
Σύνολο

Δ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Λεωνιδίου

102,6

3.249

102,6

3.249

Βλαχοκερασέας

43,5

705

Ορεινή

Αγ. Βαρβάρας

13,8

93

Ορεινή

Αλεποχωρίου

9,6

163

Ορεινή

Βουρβούρων

16,7

369

Ορεινή

Κερασιάς

8,1

280

Ορεινή

Κολλινών

85,8

488

Ορεινή

8,4

150

Ορεινή

185,9

2.248

10,9

641

Μειονεκτική

Αλέας

4,5

216

Μειονεκτική

Βουνού

4,6

251

Μειονεκτική

Γαρέας

3,8

156

Μειονεκτική

Επισκοπής

1,6

139

Μειονεκτική

Καμαρίου

7,6

325

Μειονεκτική

Κανδάλου

9,7

147

Ορεινή

Κερασίτσης

2,1

312

Μειονεκτική

Λιθοβουνίων

5,3

133

Μειονεκτική

Μαγούλας

5,6

184

Μειονεκτική

Μανθυρέας

18

169

Μειονεκτική

Μαυρικίου

14,4

129

Ορεινή

Ριζών

13,7

664

Μειονεκτική

2,5

260

Μειονεκτική

Σύνολο

Δ. ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ

Πηγαδακίων
Σύνολο
Σταδίου

Δ. ΤΕΓΕΑΣ



Στρίγκου

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

Ορεινή

 (για
επενδύσεις
στο Τ.Δ.
εκτός
οικισμού
Λεωνιδίου)
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Αναμορφωμένη Πρόταση
Τζίβα

5,6

203

Μειονεκτική

Ψηλής Βρύσης

8,5

171

Ορεινή

118,4

4.100

522,5

14.575

Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Αμυκλών

10,2

1.009

Πεδινή

Αφισίου

17,5

583

Πεδινή

Καλυβιών Σοχάς

29,8

388

Ορεινή

5,3

376

Πεδινή

62,8

2.356

Παπαδιανίκων

37,7

1.932

Πεδινή

Ασωπού

24,4

1.272

Πεδινή

Δαιμονίας

18,4

509

Μειονεκτική

Φοινικίου

14

474

Μειονεκτική

94,4

4.187

8,6

2.751

Πεδινή

Αγίου Γεωργίου

11,3

688

Πεδινή

Αγίου Νικολάου
Βοιών

34,3

836

Ορεινή

Αγίων Αποστόλων

21,6

628

Πεδινή

Άνω Καστανέας

17,1

97

Ορεινή

Βελανιδίων

23,7

431

Ορεινή

Ελίκας

23,5

501

Ορεινή

Κάμπου

14

582

Πεδινή

Καστανέας

17

176

Ορεινή

Λαχίου

7,4

432

Ορεινή

Μεσοχωρίου

3,3

305

Ορεινή

Παντανάσσης

30,9

347

Ορεινή

2,8

97

Ορεινή

215,5

7.871

35,1

4.876

35,1

4.876

14,4

2.396

Πεδινή

5,9

332

Πεδινή

Αστερίου

11,6

315

Πεδινή

Γλυκόβρυσης

26,2

1.620

Πεδινή

36

334

Μειονεκτική

14,4

920

Πεδινή

Κλαδά
Σύνολο

Δ. ΑΣΩΠΟΥ

Σύνολο
Νεάπολης

Δ. ΒΟΙΩΝ

Φαρακλού
Σύνολο

Δ. ΓΥΘΕΙΟΥ

Γυθείου
Σύνολο
Βλαχιώτη
Αγ. Ιωάννη

Γουβών
Δ. ΕΛΟΥΣ

Έλους

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

Πεδινή
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Αναμορφωμένη Πρόταση
Μυρτέας

13

535

121,5

6.452

Πλατάνας

9,5

286

Πεδινή

Σκούρας

20,8

511

Πεδινή

30,3

797

Κροκεών

61,2

1.399

Ορεινή

Βασιλακίου

19,4

290

Ορεινή

Δαφνίου

56,8

969

Ορεινή

Λάγιου

23,5

166

Ορεινή

160,9

2.824

39,9

3.021

Πεδινή

3,4

480

Πεδινή

44,2

121

Μειονεκτική

22

555

Μειονεκτική

Πακίων

33,9

384

Πεδινή

Συκέας

49,9

1.036

Μειονεκτική

193,3

5.597

Μονεμβασίας

12,6

1.405

Ορεινή

Αγγελώνας

31,9

518

Μειονεκτική

Αγ. Δημητρίου
Μονεμβασίας

15,1

317

Μειονεκτική

Αγ. Ιωάννου
Επιδαύρου Λιμήρας

34,1

557

Μειονεκτική

Αγ. Νικολάου
Μονεμβασίας

16,9

188

Ορεινή

Βελιών

18,4

494

Μειονεκτική

Ελληνικού

28,3

315

Ορεινή

Λιρών

20,4

280

Ορεινή

Νομίων

21,5

367

Ορεινή

9,8

219

Ορεινή

209

4.660

24,9

666

24,9

666

Σκάλας

34,3

2.955

Πεδινή

Βρονταμά

46,3

757

Μειονεκτική

Γραμμούσης

22,8

292

Μειονεκτική

Λεήμονα

11,7

398

Πεδινή

9,6

881

Πεδινή

19,4

619

Πεδινή

144,1

5.902

Σύνολο

Δ. ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Σύνολο

Δ. ΚΡΟΚΕΩΝ

Σύνολο
Μολάων
Ελαίας
Κουπιών
Μεταμορφώσεως

Δ. ΜΟΛΑΩΝ

Σύνολο

Δ.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ταλάντων
Σύνολο

Δ. ΝΙΑΤΩΝ

Απιδέας
Σύνολο

Περιστερίου
Δ. ΣΚΑΛΑΣ

Στεφανιάς
Σύνολο

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

Πεδινή

Πεδινή
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Αναμορφωμένη Πρόταση
Κ.
ΕΛΑΦΟΝΝΗΣΟΥ

Κ.Δ. Ελαφοννήσου
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

22

745

22

745

1.313,8

46.933

Νησιωτική

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Αρίας

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

9

1.981

Πεδινή

Λευκακίων

10

731

Πεδινή

Πυργιωτίκων

7,3

351

Μειονεκτική

26,3

3.063

Δαλαμανάρας

7,6

730

Πεδινή

Κεφαλαρίου

9,1

773

Πεδινή

Πυργέλλας

3

441

Πεδινή

19,7

1.944

Δρεπάνου

15,7

1.698

Πεδινή

Τολού

23,3

2.061

Πεδινή

Ασίνης

14

1.279

Πεδινή

Ιρίων

51,1

932

Πεδινή

Καρνεζαίικων

32,7

147

Μειονεκτική

136,8

6.117

Μύλων

10,3

921

Πεδινή

Ανδρίτσης

19,2

73

Μειονεκτική

Κιβερίου

36,2

1.144

Πεδινή

Σκαφιδακίου

18,6

904

Πεδινή

84,3

3.042

5,7

3.646

5,7

3.646

Νέας Τίρυνθας

12,5

2.055

Πεδινή

Αγίου Αδριανού

17,8

1.166

Πεδινή

Νέου Ροεινού

11,1

459

Πεδινή

41,4

3.680

314,2

21.492

2.150,50

83.000

Σύνολο

Δ. ΑΡΓΟΥΣ

Σύνολο

Δ. ΑΣΙΝΗΣ

Σύνολο

Δ. ΛΕΡΝΑΣ

Σύνολο
Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

Νέας Κίου
Σύνολο

Δ. ΝΕΑΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πεδινή

* Μέρος των Τοπικών Διαμερισμάτων είναι χαρακτηρισμένο ως ορεινό και μέρος ως πεδινό ή μειονεκτικό.

Kατά το έτος 2001 η πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής παρέμβασης ήταν 38,6 κατ./
Κm2.
Η συνολική έκταση της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή
παρέμβασης είναι 15.490 km2 .

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
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“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

Πίνακας 2 Περιοχές NATURA εντός των Ορίων της Περιοχής Παρέμβασης

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Συνολική
Έκταση
(Κm2)

Έκταση
Εντός
Περιοχής
Παρέμβασης
(Κm2)

22,6

21,7

Ζώνες Ειδικής Προστασίας NATURA
GR2540006

Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα

GR2540007

Όρη Ανατολικής Λακωνίας

375,37

117,1

GR2550009

Όρος Ταΰγετος – Λαγκάδα Τρύπης

487,83

25,0

Τόποι Κοινοτικής Σημασίας NATURA
GR2520002

Λίμνη Τάκα

10,33

6,0

GR2520003

Περιοχή Παραλίου Άστρους και λιμνοθάλασσας
Μουστού

37,47

1,4

GR2520005

Μονή Ελώνης και Χαράδρα Λεωνιδίου

71,63

37,2

GR2520006

Όρος Πάρνωνας (και περιοχή Μαλεβής)

55,59

20,4

GR2540001

Όρη Γιδοβουνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι,
Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και περιοχή
Μονεμβασίας

290,93

29,4

GR2540002

Περιοχή Νεάπολης Βοιών και νήσος Ελαφόνησος

54,93

53,5

GR2540003

Εκβολές Ευρώτα

54,46

53,7

GR2550006

Όρος Ταΰγετος

533,67

22,3

1.994,81

387,7

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Δεδομένης της αλληλοεπικάλυψης κάποιων εκ των περιοχών λόγω
της κατάταξής τους στις παραπάνω 2 κατηγορίες, δίδονται οι
πραγματικές συνολικές επιφάνειες κάλυψης των περιοχών NATURA
όσον αφορά την έκταση τους στην περιοχή παρέμβασης.

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

16,29 %

325,0
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Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
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Αναμορφωμένη Πρόταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Oι ανάγκες της περιοχής παρέμβασης αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση της γήρανσης του
πληθυσμού, και ειδικά του αγροτικού πληθυσμού, τη δημιουργία διεξόδων για τα αγροτικά
προϊόντα, την ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή και τις υπηρεσίες, τη διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος, την αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για την περιοχή
ώστε να μεταβεί από την οικοανάπτυξη της οποίας έχει ήδη θέσει τις βάσεις στην καινοτομία.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης και της ανάλυσης SWOT,
τις προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης, του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Άξονα 4 του ΠΑΑ (Προσέγγιση LEADER), όπως και
τις εισηγήσεις και απόψεις των τοπικών φορέων και του πληθυσμού που κατεγράφησαν κατά
την υλοποίηση των τοπικών διαβουλεύσεων, καθορίζονται κατ’ αρχήν οι γενικοί και ειδικοί
στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που ενσωματώνουν τις οριζόντιες πολιτικές ενίσχυσης της
απασχόλησης, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και
προώθησης ίσων ευκαιριών.
Οι Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος LEADER καθώς και η συσχέτισή τους
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Γενικοί Στόχοι

Ειδικοί Στόχοι

Η ενίσχυση της τοπικής
ανταγωνιστικότητας με διαφοροποίηση
της παραγωγικής βάσης, προώθηση
της δικτύωσης και βελτίωση της
ποιότητας των τοπικών προϊόντων και
υπηρεσιών

Ανάδειξη της Περιοχής ως Ιδανικού
Τόπου Διαβίωσης και Τουριστικού
Προορισμού Υψηλών Προδιαγραφών
Ποιότητας

Ενίσχυση της Εταιρικότητας και της
Εξωστρέφειας με Δημιουργία
Προϋποθέσεων Οικονομικής και
Κοινωνικής Σύγκλισης

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού και
αγροδιατροφικού τομέα
Διαφοροποίηση και Ενίσχυση της Αγροτικής
Απασχόλησης με Έμφαση στο Τρίπτυχο "Τουρισμός –
Τοπικά Προϊόντα - Ποιότητα"
Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, της Δικτύωσης και
της Ποιότητας - Αναγνωρισιμότητας των Τοπικών
Προϊόντων και Υπηρεσιών
Βελτίωση - Διαφοροποίηση του Τουριστικού
Προϊόντος
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Αγροτικού
Πληθυσμού
Ανάδειξη της Ταυτότητας και της Τοπικής
Ιδιαιτερότητας των Χωριών
Προστασία, Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Φυσικών
και Πολιτιστικών Πόρων
Ενίσχυση της Δικτύωσης και των Συνεργασιών σε
Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο
Δημιουργία - Ενδυνάμωση Συλλογικών Σχημάτων
Αναπτυξιακής Πολιτικής

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κεντρικός Θεματικός Άξονας Στρατηγικής
Η στρατηγική της οικοανάπτυξης, όπως αυτή εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του Τοπικού
Προγράμματος LEADER+, έδωσε συγκεκριμένα ποιοτικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των
αναπτυξιακών προβλημάτων στην περιοχή.
Η περαιτέρω ενίσχυση των πετυχημένων πρακτικών με την ενσωμάτωση σε αυτές,
βασικών παραμέτρων, των στοιχείων μεθοδολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας,
δημιουργήσει τη ‘’γέφυρα’’ από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία την οποία
επιδιώξει να ‘’διασχίσει’’ η περιοχή μέσω του Τοπικού Προγράμματος LEADER της
Προγραμματικής Περιόδου.
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Συγκεκριμένα, το πέρασμα αυτό θα υλοποιηθεί ως εξής:
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης
και συνεργασίας δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων στην περιοχή
παρέμβασης

Συστήματα τοπικής δημοκρατίας που
παράγουν τοπική ανάπτυξη

Αναβάθμιση της ποιότητας και
δημιουργίας ταυτότητας στο
τουριστικό προϊόν
Ενίσχυση της μεταποίησης στα
βασικά αγροτικά προϊόντα της
περιοχής, τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεων, την παραγωγή
νέων προϊόντων και την εξωστρέφεια
(εξαγωγές)
Ανάδειξη και προστασία της
ιστορικής, πολιτιστικής,
αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας,
παραδοσιακών τεχνικών και του
φυσικού περιβάλλοντος

μέσω νέων θεσμών



Ενσωμάτωση της ταυτότητας της
περιοχής στην καθημερινή λειτουργία
των επιχειρήσεων του τουρισμού και
στην παροχή υπηρεσιών
Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας των
παραγωγών με την κατανάλωση
προϊόντων
Συγκεκριμένες δράσεις εξαγωγικού
προσανατολισμού
Ενσωμάτωση της εικόνας της περιοχής
στη συνείδηση του τοπικού πληθυσμού,
των επαγγελματιών, των επισκεπτών και
των καταναλωτών τοπικών προϊόντων.

Βάσει των παραπάνω και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, ο Κεντρικός
Θεματικός Άξονας Στρατηγικής της αναπτυξιακής προσπάθειας του Τοπικού Προγράμματος
LEADER, που δομείται από τις παραπάνω 4 στρατηγικές, επιλέγεται να είναι: «Ανατολική
Πελοπόννησος – Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία».
Γύρω από το θέμα αυτό αναλύεται στη συνέχεια η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
LEADER.
Ανάλυση Στρατηγικής
Οι Δυνατότητες
Η περιοχή διαθέτει μία εξαιρετική δυναμική στον τομέα της παραγωγής προϊόντων. Επικρατούν
ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ποιοτικής παραγωγής.Επιπλέον, χάρη στις
ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες, και παρά τις επανειλημμένες πυρκαγιές που υφίστανται τα
τελευταία χρόνια, η περιοχή καταφέρνει και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ποικιλίες
βλάστησης στην Ελλάδα. Οι έντεκα (11) περιοχές NATURA 2000, με την ποικιλία ειδών της
χλωρίδας και της πανίδας, μεταξύ των οποίων σπάνια ή προστατευόμενα είδη, αποτελεί ένα
μοναδικό τόπο οικολογικού ενδιαφέροντος.Τέλος, η περιοχή έχει και εξαιρετικό πολιτιστικό
ενδιαφέρον. Με σημαντικά ευρήματα από την προϊστορική περίοδο, με σημαντικά μνημεία,
παραδοσιακούς οικισμούς, με πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων και με μία τοπική κουζίνα με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που αν και όχι σε όλες της εκφάνσεις επαρκώς αξιοποιημένη,
κατορθώνει να επιβάλλει το χρώμα της.
Η στρατηγική για την οικοανάπτυξη που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος
LEADER+, σε σύνδεση με τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δημιούργησε μία
ισχυρή βάση για προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην κατεύθυνση των στόχων του
Πρόγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.Σειρά δράσεων ενίσχυσαν τις σχέσεις
εμπιστοσύνης και συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων , αναβάθμισαν την
ποιότητα και δημιούργησαν ταυτότητα στο τοπικό τουριστικό προϊόν, ανάδειξαν τα
προϊόντα ποιότητας και συνέβαλλαν στην ανάδειξη της εικόνας της περιοχής και στην
ενίσχυση της ταυτότητάς της.
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Το Πρόβλημα
Αν και η σημασία της ποιότητας της παραγωγής και της δύναμης του «επώνυμου» και του
«τοπικού» έχει γίνει αντιληπτή, εντούτοις τα τοπικά προϊόντα, και λόγω των πιέσεων της νέας
ΚΑΠ, δεν έχουν βρει ακόμα διέξοδο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους στο διεθνή
ανταγωνισμό και στις διεθνείς αγορές. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό κενό δημιουργούν η
έλλειψη μεταποιητικών μονάδων υψηλών προδιαγραφών, η απουσία σύνδεσης
παραγωγής – υπηρεσιών και η έντονη εσωστρέφεια των τοπικών παραγωγών, που
ενισχύεται από την απουσία δικτύων διοχέτευσης και ανάδειξης της τοπικής παραγωγής.
Επιπλέον, αν και σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων έχουν λάβει χώρα για την ανάδειξη της
τοπικής ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα με σημαντικά αποτελέσματα, εντούτοις η τοπική
ταυτότητα δεν έχει γίνει ακόμα συνείδηση του κατοίκου, του επισκέπτη και του καταναλωτή,
γεγονός που οφείλεται στην απουσία συνεργασίας μεταξύ των τοπικών παραγόντων για τον
«βομβαρδισμό» των αισθήσεων του αποδέκτη, που αντικατοπτρίζει την ολοκληρωμένη εικόνα
που αποκομίζει από την επίσκεψή του στην περιοχή. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει στη
συνείδηση του τοπικού επιχειρηματία και του πολίτη να ενσωματωθεί η διάσταση ότι ο
επισκέπτης αντιλαμβάνεται και απορρίπτει την έλλειψη ποιότητας άμεσα, ενώ αντίθετα
δεν απορρίπτει ποτέ την εντοπιότητα, ακόμα και αν δεν καλύπτει πλήρως τα κριτήρια της
ποιοτικής του αξιολόγησης.
Η Πρόκληση
Η βασική φιλοσοφία της πρότασης, που είναι η περαιτέρω ενίσχυση των πετυχημένων
πρακτικών με την ενσωμάτωση σε αυτές, ως βασικών παραμέτρων, των στοιχείων
μεθοδολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας για τη δημιουργία γέφυρας από την οικοανάπτυξη
στην καινοτομία.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER θα επικεντρώσει στη δημιουργία
συστημάτων τοπικής δημοκρατίας που παράγουν τοπική ανάπτυξη μέσω νέων θεσμών και
διαμορφώνουν τις συνθήκες για την επίτευξη της τοπικής ανταγωνιστικότητας.
Επιπλέον, το Τοπικό Πρόγραμμα θα αναπτύξει δράσεις για την ενσωμάτωση της ταυτότητας
της περιοχής στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων του τουρισμού, τόσο μέσα
από το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των επενδύσεων που θα προωθήσει, όσο και μέσα από
την προώθηση Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας και αποτελεσματικών τομεακών και διατομεακών
δικτυώσεων που θα δημιουργήσουν μόνιμες γέφυρες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων.
Το Τοπικό Πρόγραμμα θα υποστηρίξει τη δημιουργία προϋποθέσεων και διαύλων
εξωστρέφειας για τα τοπικά προϊόντα, τόσο μέσα από την υποστήριξη της δημιουργίας
δικτύων μεταξύ των τοπικών παραγωγών και των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, όσο και
μέσα από την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων εξαγωγικού προσανατολισμού.
Τέλος, το Τοπικό Πρόγραμμα θα επιχειρήσει την ενσωμάτωση της εικόνας της περιοχής στη
συνείδηση του τοπικού πληθυσμού, των επισκεπτών και των καταναλωτών τοπικών
προϊόντων, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και προβολής, ανάδειξης του φυσικού,
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και προβολής της ιδιαιτερότητας και των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής στο πλαίσιο ολοκληρωμένων τοπικών στρατηγικών.
Συσχέτιση Στρατηγικής και Στόχων
Η υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συνδέεται άμεσα με τον προσδιορισμό αλλά και την
επίτευξη τόσο των γενικών όσο και των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του
Τοπικού Προγράμματος, η οποία παράλληλα προσδίδει σε ορισμένους εξ’ αυτών ιδιαίτερη
βαρύτητα. Με βάση, λοιπόν, τη συμβολή τους στην υλοποίηση της στρατηγικής προσέγγισης
του Τοπικού Προγράμματος, οι ειδικοί στόχοι ιεραρχούνται με την παρακάτω φθίνουσα σειρά:
α) Διαφοροποίηση και Ενίσχυση της Αγροτικής Απασχόλησης με Έμφαση στο Τρίπτυχο
"Τουρισμός – Τοπικά Προϊόντα - Ποιότητα", β) Βελτίωση - Διαφοροποίηση του Τουριστικού
Προϊόντος, γ) Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, της Δικτύωσης και της Ποιότητας Αναγνωρισιμότητας των Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, δ) Προστασία, Αναβάθμιση και
Ανάδειξη των Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων, ε) Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του
Αγροτικού Πληθυσμού, ζ) Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού και
Αγροδιατροφικού Τομέα, η) Ανάδειξη της Ταυτότητας και της Τοπικής Ιδιαιτερότητας των
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Χωριών, θ) Ενίσχυση της Δικτύωσης και των Συνεργασιών σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές
Επίπεδο, ι) Δημιουργία - Ενδυνάμωση Συλλογικών Σχημάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο 41: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 123 α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

411

Ανταγωνιστικότητα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

123

Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών
Προϊόντων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία νέων μονάδων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων φυτικής και
ζωικής παραγωγής σε συγκεκριμένους τομείς όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα 3 του αρ.
πρωτ. 3073/29-6-2009 έγγραφο της ΕΥΔ του ΠΑΑ. Μπορούν να ενισχυθούν μόνο πολύ μικρές
επιχειρήσεις, κατά την έννοια σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν ανάλογα με τον
τομέα της επένδυσης τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, και την καλή
διαβίωση των ζώων.
Προϋποθέσεις ένταξης πράξεων στη συγκεκριμένη δράση είναι να συμπεριλαμβάνονται στην
πρόταση η απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP, κλπ.)
καθώς και η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς και στα βιολογικά και παραδοσιακά
προϊόντα.
Ο εξορθολογισμός στην εκτροφή, η ισορροπία αιγών και προβάτων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, η
βελτίωση των βοσκοτόπων μέσω ορθολογικής διαχείρισης, η βελτίωση των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, η εφαρμογή ορθών πρακτικών στην αντιμετώπιση ασθενειών, στη διατροφή, στις
συνθήκες υγιεινής στην εκτροφή και στο προϊόν αποτελούν μεγάλα θέματα που αφορούν τον κλάδο.
Ως προϊόντα ΠΟΠ στην περιοχή έχουν χαρακτηριστεί: η Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου, το
ελαιόλαδο Κροκεών Λακωνίας και τα μήλα Ντελίσιους Πιλάφας (Δ. Τεγέας), η σφέλα και η φέτα.
Επιπλέον, δύο προϊόντα στην περιοχή παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως εν δυνάμει ΠΟΠ, και
συγκεκριμένα το Βατικιώτικο Κρεμμύδι περιοχής Νεάπολης και η Αγκινάρα Ιρίων, για τα οποία έχει
ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής πρότασης από φορείς της περιοχής.
Ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στην περιοχή έχουν αναγνωριστεί: το
ελαιόλαδο του Νομού Λακωνίας (με την προϋπόθεση οτι είναι τυποποιημένο) και το κρασί Τεγέας.
Οι κύριες βιολογικές καλλιέργειες εντοπίζονται στα ελαιόδενδρα, τα εσπεριδοειδή, τα κηπευτικά και
τα αμπέλια. Η βιολογική κτηνοτροφία στην περιοχή παρέμβασης αφορά το γάλα και το κρέας από
την εκτροφή αιγών, προβάτων, χοιρομητέρων, μοσχαριών, αγελάδων και μοσχίδων.
Σημαντική είναι η ανάγκη στην περιοχή για μονάδες μεταποίησης/ τυποποίησης: γάλακτος και
λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλαντικών, μελιού και βασιλικού πολτού, Ελαιοκομικών
προϊόντων (ελαιόλαδο, βρώσιμη ελιά) – με προτεραιότητα στις περιοχές που δε διαθέτουν επαρκή
αριθμό μονάδων και στα βιολογικά προϊόντα, οίνου, οπωροκηπευτικών - όπως πορτοκάλια, μήλα
Ντελίσιους, μελιτζάνες, κρεμμύδια, αγκινάρες, πατάτες και σύκα, καθώς και αρωματικών /
φαρμακευτικών φυτών.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

750.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

750.000,00 €

Συνολικό Κόστος

1.500.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

500.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

100%
14,40%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από τα συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης προέκυψε ότι η περιοχή δεν έχει να δείξει
αξιόλογες επιδόσεις στον τομέα της μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων φυτικής
παραγωγής, με εξαίρεση την ελιά και το ελαιόλαδο. Το επίπεδο μεταποίησης και τυποποίησης είναι
μέτριας έως χαμηλής προστιθέμενης αξίας, παρά την ύπαρξη ικανής πρώτης ύλης τόσο σε ποσότητα
όσο και σε ποιότητα, που θα δικαιολογούσε περαιτέρω οργάνωση της παραγωγής.
Η παραγωγή διατροφικών προϊόντων με βάση την κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική προτεραιότητα
του Τοπικού Προγράμματος. Ο τομέας στην περιοχή με βάσει τα στοιχεία της υφιστάμενης
κατάστασης δείχνει να ανθίσταται σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα της φυτικής παραγωγής στον
ορεινό χώρο και μπορεί με την κατάλληλη υποστήριξη να συμβάλει στην ενίσχυση του εισοδήματος,
στην παραγωγή τροφίμων ποιότητας, στην προστασία του ορεινού χώρου και του φυσικού
περιβάλλοντος.
Η χρηματοδοτική βαρύτητα στο μέτρο είναι αρκετά υψηλή, γεγονός το οποίο αντιστοιχεί στο μεγάλο
ύψος προϋπολογισμού που απαιτείται ανά επένδυση και αφετέρου στο μεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον που ήδη έχει καταγραφεί στην περιοχή. Η ενίσχυση της μεταποίησης των προϊόντων του
πρωτογενούς τομέα αποτελεί στρατηγικό στόχο του τοπικού προγράμματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 311-1, 311-2, 311-3, 311-7, 312-3, 312-5, 313-5,
313-6, 313-7, 313-1, το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος» και τα διακρατικά σχέδια
«Δίαυλοι Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Προβολή, Προώθηση και Διάθεση Ποιοτικών
Τοπικών Προϊόντων Ελαιολάδου», «Το Πολιτιστικό Απόθεμα των Αγροτικών Προϊόντων της Γηραιάς
Ηπείρου».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 3 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή παρέμβασης ανέρχεται σε δεκαπέντε
(15) προτάσεις. Προβλέπεται να ενισχυθούν συνολικά περίπου έξι (6) επενδύσεις.
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“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

Αναμορφωμένη Πρόταση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 311-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

311

Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης μικρής
δυναμικότητας. Πιο συγκεκριμένα ενισχύεται Α. η μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων
κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα. Β. η ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Γ. Η ίδρυση
μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων Δ. ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 2974/2009.
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλής ποιότητας και η βελτίωση του
εισοδήματος των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει αφενός να
δημιουργήσει καταλύματα εκεί όπου δεν υπάρχουν καθόλου ή διαπιστώνεται ανάγκη δημιουργίας
νέων, και αφετέρου επιχειρεί να εντάξει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης σε μια λογική παροχής
υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του τοπικού
προγράμματος.
Σημειώνεται ότι: α) οι υποδομές διανυκτέρευσης θα πρέπει να έχουν δυναμικότητα έως 40 κλίνες, β)
ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων μπορεί να περιλαμβάνει ποιοτική αναβάθμιση είτε αύξηση
της δυναμικότητας.
Στις εντασσόμενες επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί η προσαρμογή σε ειδικά κριτήρια ποιότητας τα οποία
θα συνοδεύουν την προκήρυξη.
Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

348.450,00 €

Ίδια Συμμετοχή

232.300,00 €

Συνολικό Κόστος

580.750,00 €

Ποσοστό επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

600.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

30,83%
6,69%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα τόσο στο υπομέτρο όσο και στο μέτρο είναι υψηλή δεδομένου ότι
αφενός απαιτείται μεγάλος προϋπολογισμός ανά επένδυση, αφετέρου έχει καταγραφεί ήδη μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλής ποιότητας είναι
ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος.
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“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

Αναμορφωμένη Πρόταση
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η περιοχή εφαρμογής για τη δράση αυτή έχει χωριστεί σε ζώνες για τις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η
εξής κατηγοριοποίηση:
Α. Περιοχές όπου δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές ή υπάρχουν ελάχιστες,
Β. Περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποδομών βάσει των δυνατοτήτων τους,
Γ. Περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη κυρίως για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ή για δημιουργία
νέων «ποιοτικών» μόνο υποδομών,
Δ. Περιοχές οι οποίες εξαιρούνται από τη δράση αυτή,
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση ανά Δημοτικό Διαμέρισμα παρουσιάζεται στον Πίνακα Ιεράρχησης
Περιοχών (παράρτημα I της παρούσης) τα οποία θα εξειδικευτούν με συντελεστή βαρύτητας στα
κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε
γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του
αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 123α, 311-2, 311-3, 312-5, 313-5, 313-6, 313-7, 313-8,
313-1, και με το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές για
τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή παρέμβασης για τη δράση ανέρχεται
σε είκοσι έξι (26) προτάσεις. Προβλέπεται να ενισχυθούν δύο (2) νέες επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 311-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
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Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών εστίασης και αναψυχής.
Σκοπός της δράσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των χώρων εστίασης και αναψυχής και
συγκεκριμένα η διαμόρφωση ταυτότητας στο τουριστικό προϊόν της περιοχής με την ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής, της αισθητικής σε επίπεδο επίπλωσης, της παραδοσιακής γαστρονομίας και των
αυστηρών κανόνων ποιότητας και υγιεινής στους χώρους παρασκευής και διάθεσης ειδών εστίασης.
Μέσω των χώρων εστίασης και αναψυχής θα επιτευχθεί η επιτόπου διάθεση των παραγόμενων
τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.
Στις εντασσόμενες επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί η προσαρμογή σε ειδικά κριτήρια ποιότητας τα οποία
θα συνοδεύουν την προκήρυξη.
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Αναμορφωμένη Πρόταση

Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας.
Προτεραιότητα ένταξης θα δοθεί στις επενδύσεις που διαθέτουν ή προβλέπεται μέσω της ενίσχυσης
να αποκτήσουν το Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα από τον ΕΟΤ, καθώς και σε αυτές που
λειτουργούν ή προβλέπεται να λειτουργήσουν σε δωδεκάμηνη διάρκεια.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

158.850,00 €

Ίδια Συμμετοχή

105.900,00 €

Συνολικό Κόστος

264.750,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

14,06%
3,05%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν σήμερα αρκετά κέντρα εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες),
αυτόνομα ή συμπεριλαμβανόμενα σε υποδομές διανυκτέρευσης και κέντρα αναψυχής που
προσφέρουν ωστόσο μέτρια έως χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. Δεδομένων και των παρεμβάσεων της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου η βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από την ανάγκη
ποιοτικού εκσυγχρονισμού.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η περιοχή εφαρμογής για τη δράση αυτή έχει χωριστεί σε ζώνες για τις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η
εξής κατηγοριοποίηση:
Α. Περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός χώρων εστίασης,
Β. Περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός χώρων εστίασης βάσει της δυναμικότητάς τους,
Γ. Περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη κυρίως για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων,
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση ανά Δημοτικό Διαμέρισμα παρουσιάζεται στον Πίνακα Ιεράρχησης
Περιοχών (παράρτημα I της παρούσης) και θα εξειδικευτεί με συντελεστή βαρύτητας στα κριτήρια
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε
γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του
αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 123α, 311-1, 311-3, 311-7, 312-3, 312-5, με το
διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος» και με τα διεθνικά σχέδια «Δίαυλοι Ανταλλαγής Καλών
Πρακτικών για την Προβολή, Προώθηση και Διάθεση Ποιοτικών Τοπικών Προϊόντων Ελαιολάδου» και
«Το Πολιτιστικό Απόθεμα των Αγροτικών Προϊόντων της Γηραιάς Ηπείρου».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές για
τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
στρατηγική.
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή ανέρχεται σε έντεκα (11) προτάσεις.
Προβλέπεται να ενισχυθούν τρεις (3) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 311-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

41
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
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Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων με υποδομές διανυκτέρευσης,
εκδηλώσεων, παρουσίασης/ διάθεσης προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης από απασχολούμενους
στον αγροτικό τομέα. Ειδικότερα, αναφέρεται στη διαμόρφωση αγροκτήματος 20 στρεμμάτων και
άνω σε επισκέψιμο αγρόκτημα για εκπαιδευτικούς και αγροτουριστικούς σκοπούς. Το αγρόκτημα
μπορεί να περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης, χώρο εστίασης, χώρο εκδηλώσεων και
παρουσίασης/ διάθεσης προϊόντων, όπως π.χ. συνδυασμός φιλοξενίας με καλλιεργητικές
δραστηριότητες, εκτροφή ζώων κλπ.
Ο «θεσμός» των αγροκτημάτων με υποδομές διανυκτέρευσης, εκδηλώσεων και παρουσίασης/
διάθεσης προϊόντων, ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή που διαθέτει πλήθος φυσικών πόρων,
θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ζωνών που
βρίσκονται εκτός του πυρήνα των οικισμών υψηλής ελκυστικότητας (Ναύπλιο, Τολό, Μονεμβάσια,
Λεωνίδιο, Παράλιο Άστρος, Γύθειο, Σκάλα, Νεάπολη, Μολάοι).
Η δράση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης αναφορικά με
τη σημασία της βιολογικής καλλιέργειας ή της ολοκληρώμενης διαχείρισης, την ποιότητα και
ταυτότητα των τοπικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη σημασία για τη
δράση έχει η δυνατότητα που παρέχει για εκπαιδευτικές εκδρομές φοιτητών Γεωπονικών Σχολών
αλλά και εκπαιδευόμενων αγροτών στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής
και στη Βιολογική Γεωργία.
Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας. Προτεραιότητα θα δοθεί στα αγροκτήματα που εφαρμόζεται βιολογική ή ολοκληρωμένη
διαχείριση.
Οι επενδύσεις που περιλαμβάνουν υποδομές διανυκτέρευσης αφορούν όλες τις λειτουργικές μορφές
της ΚΥΑ 2974/2009 με προτεραιότητα στην μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε
τουριστικά καταλύματα.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

360.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

240.000,00 €

Συνολικό Κόστος

600.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010
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Μετά τις 31/12/2010
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού
ανά επένδυση

50%

Εφόσον περιλαμβάνει και υποδομή
διανυκτέρευσης

600.000,00

Εφόσον δεν περιλαμβάνει υποδομή
διανυκτέρευσης

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

31,86 %
6,91 %

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα τόσο στο υπομέτρο όσο και στο μέτρο είναι υψηλή δεδομένου ότι
αφενός απαιτείται μεγάλος προϋπολογισμός ανά επένδυση, αφετέρου έχει καταγραφεί ήδη μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
α) Αν στο αγρόκτημα δεν συμπεριλαμβάνεται υποδομή διανυκτέρευσης, η δράση εφαρμόζεται σε όλη
την περιοχή παρέμβασης,
β) Στην περίπτωση που στο αγρόκτημα συμπεριλαμβάνεται υποδομή διανυκτέρευσης, ισχύει η
ζωνοποίηση της περιοχής βάσει του Πίνακα 6.1 ως εξής: Α) Περιοχές όπου δεν υπάρχουν καθόλου
υποδομές ή υπάρχουν ελάχιστες, Β) Περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποδομών βάσει
των δυνατοτήτων τους, Γ) Περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη κυρίως για εκσυγχρονισμό των
υφιστάμενων ή για δημιουργία νέων «ποιοτικών» μόνο υποδομών, Δ) Περιοχές οι οποίες εξαιρούνται
από τη δράση αυτή. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση ανά Δημοτικό Διαμέρισμα παρουσιάζεται στον
Πίνακα Ιεράρχησης Περιοχών (παράρτημα I της παρούσης) τα οποία θα εξειδικευτούν με συντελεστή
βαρύτητας στα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε
γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του
αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 123α, 311-1, 311-2, 311-3, 311-7, 312-3, 312-5,
313-5, 313-6, 313-7, 313-8, 313-1, και με το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος»
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές για
τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή ανέρχεται σε πέντε (5) προτάσεις.
Προβλέπεται να ενισχυθεί ένα (1) νέο επισκέψιμο αγρόκτημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

311-5

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

41
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Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

19

“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

Αναμορφωμένη Πρόταση
413

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής/ Διαφοροποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

311

Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία νέων μονάδων και την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, ειδών παραδοσιακής τέχνης και μικρών βιοτεχνικών μονάδων.
Ειδικότερα, αφορά τη δημιουργία και ενίσχυση επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της
τοπικής ταυτότητας και στη διατήρηση των παραδοσιακών τοπικών τεχνικών και δεξιοτήτων όπως
π.χ. κατασκευή παραδοσιακών επίπλων, ειδών αγγειοπλαστικής, κεραμικής, βυζαντινής τέχνης,
κηροπλαστικής, υφαντουργίας κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές συντελούν επίσης στην ενίσχυση της
γυναικείας απασχόλησης, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της ζήτησης των προϊόντων
του πολιτισμού και της παράδοσης της περιοχής αλλά και στη διατήρηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η
συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

101.400,00 €

Ίδια Συμμετοχή

67.600,00 €

Συνολικό Κόστος

169.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

8,97 %

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

1,95 %

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η βαρύτητα της δράσης προσδιορίστηκε από το επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην
περιοχή καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προηγούμενων εφαρμογών.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε
γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του
αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 312-5, 313-7, 313-8, 313-1.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές για
τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή παρέμβασης για τη δράση αυτή
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ανέρχεται σε τέσσερις (4) προτάσεις για νέες επενδύσεις. Προβλέπεται να ενισχυθούν συνολικά δύο
(2) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 311-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
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Διαφοροποίηση Προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία νέων και την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων
παροχής υπηρεσιών για τους κατοίκους της υπαίθρου από απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα,
όπως επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, επιχειρήσεις επισκευής υποδημάτων κάθε
είδους και άλλων δερμάτινων ειδών, επιχειρήσεις καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας και
ερμηνείας, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αιθουσών θεαμάτων και συναφών δραστηριοτήτων,
επιχειρήσεις υπαίθριων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και πάρκων αναψυχής, επιχειρήσεις για πλύσιμο
και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων, κομμωτήρια, κουρεία και
επιχειρήσεις σχετικές με τη φυσική ευεξία κλπ. (ενδεικτικοί κλάδοι ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ).
Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής και στην αναβάθμιση των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η συμμετοχή των
επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

80.700,00 €

Ίδια Συμμετοχή

53.800,00 €

Συνολικό Κόστος

134.500,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

7,14%

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

1,55%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από τα συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ενισχυμένος ο τομέας της παροχής
υπηρεσιών. Λόγω της διεύρυνσης των επιλέξιμων κλάδων δεν υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα
ζήτησης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
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Αναμορφωμένη Πρόταση

Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε
γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του
αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 312-2, 312-5, 313-5, 313-7, 313-8, και 313-1.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές για
τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή είναι υψηλό. Προβλέπεται να
ενισχυθούν συνολικά τρεις (3) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 311-7

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία νέων και την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων
παραγωγής και τυποποίησης ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση από απασχολούμενους στον
αγροτικό τομέα, βάσει των ενδεικτικών κλάδων ΣΤΑΚΟΔ. Τα προϊόντα αυτά μπορεί ενδεικτικά να
είναι: Προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής – αρτοσκευάσματα – ζυμαρικά, Παραδοσιακά
ηδύποτα, άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή
ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες.
Δεν εντάσσονται οι τομείς που ενισχύονται στη δράση 123α.
Η περιοχή παρέμβασης φημίζεται για την παρασκευή μοναστηριακού παξιμαδιού, για τα περίφημα
τοπικά ζυμαρικά περιοχής Ζάρακα / Μονεμβάσιας (γκόγκιες: ζυμαρικά που παρασκευάζονται
επιτόπου και σερβίρονται ως φαγητό), τις χαρακτηριστικές πίτες (σαΐτια) με αποξηραμένα άγρια
χόρτα, τα αμυγδαλωτά Μονεμβασίας, κ.α.
Μέσω της δράσης, οι παραδοσιακές συνταγές και τα παρασκευάσματα που σήμερα σε ένα βαθμό
αποτελούν κλειστές οικιακές ασχολίες, θα εξωτερικευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενα της
τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.
Προϋποθέσεις ένταξης στη δράση αποτελούν η εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
ποιοτικών σημάτων και η ένταξη των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

80.700,00 €

Ίδια Συμμετοχή

53.800,00 €
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Αναμορφωμένη Πρόταση
Συνολικό Κόστος

134.500,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

7,14%

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

1,55%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από τα συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτουν σημαντικές προοπτικές στον τομέα
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού για την επί τόπου διάθεση των
παραγόμενων προϊόντων. Η βαρύτητα της δράσης προσδιορίστηκε από το επενδυτικό ενδιαφέρον
που καταγράφηκε στην περιοχή καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προηγούμενων
εφαρμογών.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε
γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του
αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 123 α, 311-2, 311-3, 312-3, 312-5, 313-5, 313-7,
313-1, με το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος» και με τα διεθνικά σχέδια «Δίαυλοι
Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Προβολή, Προώθηση και Διάθεση Ποιοτικών Τοπικών
Προϊόντων Ελαιολάδου» και «Το Πολιτιστικό Απόθεμα των Αγροτικών Προϊόντων της Γηραιάς
Ηπείρου».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 3η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή ανέρχεται σε επτά (7) προτάσεις.
Προβλέπεται να ενισχυθούν συνολικά δύο (2) επενδυτικά σχέδια.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών
μονάδων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων
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Αναμορφωμένη Πρόταση
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αφορά τη δημιουργία νέων βιοτεχνικών μονάδων και την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό
υφιστάμενων βιοτεχνικών μονάδων από μη απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα, βάσει των
ενδεικτικών κλάδων ΣΤΑΚΟΔ.
Αναφέρεται στη δημιουργία και ενίσχυση επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής
ταυτότητας και στη διατήρηση των παραδοσιακών τοπικών τεχνικών και δεξιοτήτων. Οι επιχειρήσεις
αφορούν σε επαγγελματίες που θέλουν να αναδείξουν τα τοπικά χαρακτηριστικά της
δραστηριότητάς τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

180.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

120.000,00 €

Συνολικό Κόστος

300.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

27,27%
3,45%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από τα συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του δευτερογενή
τομέα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προηγούμενων εφαρμογών και το μεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσδιορίζουν τη χρηματοδοτική βαρύτητα.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 312-5, 313-7, 313-1.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
και 4η στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή για δημιουργία και βελτίωση
βιοτεχνικών μονάδων είναι υψηλό. Προβλέπεται να ενισχυθούν δύο (2) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών
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Αναμορφωμένη Πρόταση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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Βελτίωση Ποιότητας Ζωής/ Διαφοροποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

312

Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία νέων μονάδων και την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
μονάδων παροχής υπηρεσιών για τους κατοίκους της υπαίθρου από μη απασχολούμενους στον
αγροτικό τομέα, όπως επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών,
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, επιχειρήσεις επισκευής
υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών, επιχειρήσεις καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής
δημιουργίας και ερμηνείας, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αιθουσών θεαμάτων και συναφών
δραστηριοτήτων, επιχειρήσεις υπαίθριων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και πάρκων αναψυχής,
επιχειρήσεις για πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων,
κομμωτήρια, κουρεία και επιχειρήσεις σχετικές με τη φυσική ευεξία κλπ. (ενδεικτικοί κλάδοι
ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ). Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής και
στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί
η ένταξη των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

120.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

80.000,00€

Συνολικό Κόστος

200.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

18,18%
2,30%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από τα συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ενισχυμένος ο τομέας της παροχής
υπηρεσιών. Λόγω της διεύρυνσης των επιλέξιμων κλάδων δεν υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα
ζήτησης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου 311 που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
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“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

Αναμορφωμένη Πρόταση

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 311-6, 312-5, 313-7, 313-8 και 313-1.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
είναι σημαντικό. Προβλέπεται να ενισχυθούν τρεις (3) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 312-3

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Βελτίωση Ποιότητας Ζωής/ Διαφοροποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
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Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία νέων μονάδων και την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
μονάδων, παραγωγής και τυποποίησης ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση για μη
απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα, βάσει των ενδεικτικών κλάδων ΣΤΑΚΟΔ. Τα προϊόντα αυτά
μπορεί να είναι προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής – αρτοσκευάσματα – ζυμαρικά, άλλα
προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες
αγροτικές δραστηριότητες.
Δεν εντάσσονται οι τομείς που ενισχύονται στη δράση 123α.
Η περιοχή φημίζεται για την παρασκευή μοναστηριακού παξιμαδιού, για τα περίφημα τοπικά
ζυμαρικά περιοχής Ζάρακα / Μονεμβασίας (γκόκιες: ζυμαρικά που παρασκευάζονται επιτόπου και
σερβίρονται ως φαγητό), τις χαρακτηριστικές πίτες (σαΐτια) με αποξηραμένα άγρια χόρτα, τα
αμυγδαλωτά Μονεμβασίας, κ. ά.
Μέσω της δράσης, οι παραδοσιακές συνταγές και τα παρασκευάσματα που σήμερα σε ένα βαθμό
αποτελούν κλειστές οικιακές ασχολίες, θα εξωτερικευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενα της
τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.
Προϋποθέσεις ένταξης στη συγκεκριμένη δράση είναι να συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση δαπάνες
πιστοποίησης κατά HACCP και η ένταξη των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από γυναικείους αγροτικούς
συνεταιρισμούς. Σε κάθε περίπτωση η δράση αφορά πολύ μικρή επιχείρηση.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

180.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

135.000,00 €

Συνολικό Κόστος

315.000,00 €

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
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“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

Αναμορφωμένη Πρόταση
Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

27,27%
3,45%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δραστηριότητες που ανελήφθησαν από διάφορους γυναικείους συνεταιρισμούς προς την κατεύθυνση
της παρασκευής, τυποποίησης και εμπορίας παραδοσιακών εδεσμάτων, είχαν κάποια θετικά
αποτελέσματα λόγω πιο έξυπνου μάρκετινγκ, δεν είναι ωστόσο επίσης σε θέση να εξασφαλίσουν
αξιόλογα εισοδήματα στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης.
Από τα συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτουν σημαντικές προοπτικές στον τομέα
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού για την επί τόπου διάθεση των
παραγόμενων προϊόντων. Η βαρύτητα της δράσης προσδιορίστηκε από το επενδυτικό ενδιαφέρον
που καταγράφηκε στην περιοχή καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προηγούμενων
εφαρμογών.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 123 α, 311-2, 311-3, 311-7, 312-5, 313-5, 313-6,
313-7, 313-1, με το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος» και με τα διεθνικά σχέδια «Δίαυλοι
Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Προβολή, Προώθηση και Διάθεση Ποιοτικών Τοπικών
Προϊόντων Ελαιολάδου» και «Το Πολιτιστικό Απόθεμα των Αγροτικών Προϊόντων της Γηραιάς
Ηπείρου».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές για
τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 3 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή ανέρχεται σε έξι (6) προτάσεις.
Προβλέπεται να ενισχυθούν τρεις (3) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 312-5

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
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Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών
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“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

Αναμορφωμένη Πρόταση
Επιχειρήσεων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αφορά την ανάπτυξη συνεργασιών και συλλογικών πρωτοβουλιών με κοινό στόχο την
ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, τη δημιουργία προϊόντων ποιότητας, την ανάπτυξη κοινών
μηχανισμών μάρκετινγκ, την προώθηση των προϊόντων στην αγορά με την ανάπτυξη ειδικών
μηχανισμών, την πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία και τις νέες μορφές οργάνωσης και
διοίκησης της παραγωγής.
Στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης με σκοπό
την προσαρμογή σε κοινές προδιαγραφές ποιότητας παραγωγής και ανάπτυξη από κοινού
σύγχρονων μεθόδων μαρκετινγκ των προϊόντων τους.
Μέσω της δράσης θα ενισχυθεί η ανάπτυξη συλλογικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η
εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

180.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

120.000,00 €

Συνολικό Κόστος

300.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης
Μέγιστο ύψος
προϋπολογισμού ανά
επένδυση

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Εάν προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού ή
κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

300.000,00

Εάν δεν προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού ή
κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

100.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

27,27%
3,45%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της
Ομάδας Τοπικής Δράσης, καθώς συνιστά τη βάση για την προώθηση της συλλογικής
επιχειρηματικότητας και της στρατηγικής ποιότητας στην περιοχή παρέμβασης. Η βαρύτητα
προσδιορίζεται βάσει της συμπληρωματικότητας της δράσης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 123α, 311-1, 311-2, 311-3, 311-5, 311-6, 311-7,
312-1, 312-2, 312-3, 313-5, 313-6 και 313-8.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 1 η
και τη 2η στρατηγική.
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Προβλέπεται η δημιουργία και η ενίσχυση δύο (2) δικτύων συνεργασίας, εκ των οποίων για το ένα
προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και για το άλλο δεν
προβλέπονται τέτοιες δαπάνες.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 313-1

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά δημιουργία τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, που θα παρέχουν
πληροφορίες για την περιοχή, τα καταλύματα και τις λοιπές τουριστικές υπηρεσίες, τις διοικητικές
υπηρεσίες της περιοχής, τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες που μπορεί να
αναπτύξει ο
επισκέπτης.
Στην περιοχή παρέμβασης διακρίνονται τα εξής κομβικά σημεία σε σχέση με τη διάχυση του
τουριστικού ρεύματος: 1. Άργος, 2. Ναύπλιο, 3. Τρίπολη, 4. Άστρος, 5. Λεωνίδιο, 6. Σπάρτη, 7.
Μολάοι, 8. Μονεμβάσια, 9. Γύθειο. Οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλες θέσεις στους
άξονες διέλευσης των παραπάνω κομβικών σημείων.
Τα κέντρα θα διαθέτουν εκθεσιακή υποδομή και υλικό προβολής και προβλέπεται να λειτουργήσουν
ως πύλες προς την περιοχή παρέμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

90.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0€

Συνολικό Κόστος

90.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

100%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

5,55%

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

1,73%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η πληροφόρηση για τους αγροτουριστικούς προορισμούς που προωθείται τα τελευταία χρόνια από
σημαντικό αριθμό φορέων, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών. Στους επισκέπτες υπάρχει εμφανής ανάγκη για οργανωμένα γραφεία
πληροφόρησης για τις περιοχές της ενδοχώρας. Η βαρύτητα στο μέτρο και στο υπομέτρο
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προσδιορίζεται βάσει της συμπληρωματικότητας της δράσης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 123 α, 311-1, 311-3, 311-5, 311-6, 311-7, 321-1,
312-2, 312-3, 313-5, 313-6, 313-7, 313-2, 321-2, 322-1, 322-2, 322-3, 323-1, 323-2β, 323-4 και
το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί τη 2 η και
την 4η στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή ανέρχεται σε τρεις (3) προτάσεις.
Προβλέπεται να ενισχυθούν στη δράση δύο (2) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 313-2

Σήμανση Αξιοθεάτων και Μνημείων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αναφέρεται στη σήμανση και ανάδειξη των πολιτισμικών και τουριστικών προορισμών και
αξιοθέατων της Ανατολικής Πελοποννήσου. Ειδικότερα, θα σημανθούν: α) Αρχαιολογικά, ιστορικά
και θρησκευτικά μνημεία, β) Μουσεία, γ) Παραδοσιακοί οικισμοί, δ) Κτίρια τοπικής αρχιτεκτονικής,
ε) Χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων,στ) Χώροι άσκησης extreme sports, κ.α.
Η σήμανση είναι βασική για την εξοικείωση του τουριστικού ρεύματος με την περιοχή παρέμβασης
και τη διάχυσή του στην ενδοχώρα.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

60.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0€

Συνολικό Κόστος

60.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

100%
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Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

3,70%

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

1,15%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι γενικότερες αδυναμίες σήμανσης για τη διευκόλυνση των επισκεπτών είναι εμφανείς και
διαπιστωμένες στις αγροτικές περιοχές και στην ύπαιθρο. Η βαρύτητα στο μέτρο και στο υπομέτρο
προσδιορίζεται βάσει της συμπληρωματικότητας της δράσης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 313-1, 322-1, 322-2, 322-3, 323-1, 323-2β, 323-4
το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος» και το διακρατικό σχέδιο «PARKS PROTECTION II –
Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 4 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Μέσω της δράσης θα ενισχυθεί ένα (1) ολοκληρωμένο έργο σήμανσης όλης της περιοχής
παρέμβασης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 313-4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
περιοχών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

313

Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η πλούσια πολιτιστική και ιστορική παράδοση της περιοχής σε συνδυασμό με την πληθώρα των
πολιτιστικών πόρων, μνημείων, ιστορικών παραδοσιακών οικισμών, περιοχών της φύσης,
τουριστικών προορισμών κλπ. χρειάζεται περαιτέρω ανάδειξη και προβολή.
Η δράση αφορά την ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών με στόχο
αφενός την ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές, αφετέρου την προβολή των φυσικών
και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύτερο κοινό.
Η δράση μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει: παραγωγή υλικού δημοσιοποίησης – προβολής
(λευκώματα, εκδόσεις, CD κλπ.), δημιουργία και καταχώρηση διαφημίσεων σε έντυπα και
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ηλεκτρονικά ΜΜΕ, μίσθωση χώρων – εξοπλισμού, διεξαγωγή ημερίδων – εκδηλώσεων, κλπ..
Θα δοθεί προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που αφορούν περιοχές μεγαλύτερες των διοικητικών ορίων
ενός ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

50.400,00 €

Ίδια Συμμετοχή

21.600,00 €

Συνολικό Κόστος

72.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

70%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

100.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

3,11%

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

0,97%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προηγούμενων εφαρμογών, οι συγκεκριμένες προτάσεις
επενδυτικού ενδιαφέροντος από συλλογικούς φορείς και η συμπληρωματικότητα της δράσης
προσδιορίζουν τη βαρύτητά της.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 311-3, 313-1, 313-2, 313-5, 321-2, 321-3, 322-1,
322-2, 323-1, 323-2β, 323-4 και με το σύνολο του διατοπικού και των διεθνικών σχεδίων.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί τη 2 η και
την 4η στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Προβλέπεται να ενισχυθούν περίπου δύο (2) παρεμβάσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 313-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Αναμορφωμένη Πρόταση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
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Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης μικρής
δυναμικότητας. Πιο συγκεκριμένα ενισχύεται Α. η μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων
κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα. Β. η ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Γ. Η ίδρυση
μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων Δ. ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 2974/2009.
Η δράση επιδιώκει να δημιουργήσει καταλύματα σε όλη την περιοχή παρέμβασης, με έμφαση στις
περιοχές ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος στις οποίες δεν υπάρχουν υψηλής ποιότητας
τουριστικές μονάδες και κατά δεύτερο λόγο στις περιοχές όπου δεν καταγράφονται τουριστικές
μονάδες ενώ φαίνονται οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης.
Σημειώνεται ότι: α) οι υποδομές διανυκτέρευσης θα πρέπει να έχουν δυναμικότητα έως 40 κλίνες,
β) ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων μπορεί να περιλαμβάνει ποιοτική αναβάθμιση, αλλά
πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και αύξηση της δυναμικότητας μέχρι το όριο των 40 κλινών.
Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας.
Στις εντασσόμενες επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί η προσαρμογή σε ειδικά κριτήρια ποιότητας τα οποία
θα συνοδεύουν την προκήρυξη.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

900.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

600.000,00 €

Συνολικό Κόστος

1.500.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

600.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

55,54%

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

17,27%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα είναι η μεγαλύτερη στο μέτρο και στο υπομέτρο, δεδομένου ότι αφενός
απαιτείται μεγάλος προϋπολογισμός ανά επένδυση, αφετέρου έχει καταγραφεί ήδη μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλής
ποιότητας είναι ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η περιοχή εφαρμογής έχει χωριστεί σε ζώνες για τις οποίες, σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1., έχει
χρησιμοποιηθεί η εξής κατηγοριοποίηση: Α. Περιοχές όπου δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές ή
υπάρχουν ελάχιστες, Β.
Περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποδομών βάσει των
δυνατοτήτων τους, Γ. Περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη κυρίως για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ή
για δημιουργία νέων «ποιοτικών» μόνο υποδομών, Δ. Περιοχές οι οποίες εξαιρούνται από τη δράση
αυτή.
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση ανά Δημοτικό Διαμέρισμα παρουσιάζεται στον Πίνακα Ιεράρχησης
Περιοχών (παράρτημα I της παρούσης) τα οποία θα εξειδικευτούν με συντελεστή βαρύτητας στα
κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 123 α, 311-1, 311-2, 311-3, 311-6, 311-7, 312-3,
312-5, 313-6, 313-7, 313-1, και το διατοπικό «Νήσος Πελοπόννησος».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί τη 2 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή παρέμβασης ανέρχεται σε 44
προτάσεις. Προβλέπεται να ενισχυθούν τέσσερις (4) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 313-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών εστίασης και αναψυχής.
Αποτέλεσε προτεραιότητα του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+ με σημαντικά αποτελέσματα,
αφού δημιούργησε το απαραίτητο επιχειρηματικό «κλίμα» και την ανάγκη βελτίωσης.
Προσπάθειες που ξεκινούν από τους τοπικούς επιχειρηματίες, αν και κατορθώνουν να βελτιώσουν
μέχρις ενός σημείου το επίπεδο των υπηρεσιών, κάνουν εμφανή την έλλειψη προτύπων και
κατευθύνσεων προσανατολισμού. Έτσι, σε μια περιοχή που διαθέτει όλες τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις και το αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον δεν επιτυγχάνεται έως σήμερα το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Το αίτημα τοπικών επιχειρηματιών για τη δημιουργία
χώρων εστίασης με
προδιαγραφές ποιότητας στο δυναμικό υφιστάμενων καταλυμάτων εντάσσεται σ΄αυτή τη λογική
υποστηρίζοντας τη στρατηγική του προγράμματος.
Η δράση αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση των χώρων εστίασης και αναψυχής της περιοχής
παρέμβασης και συγκεκριμένα στη διαμόρφωση ταυτότητας στο τουριστικό προϊόν της περιοχής με
την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, της αισθητικής σε επίπεδο επίπλωσης, της παραδοσιακής
γαστρονομίας και των αυστηρών κανόνων ποιότητας και υγιεινής.
Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας. Προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις που διαθέτουν ή προβλέπεται μέσω της
ενίσχυσης να αποκτήσουν το Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα από τον ΕΟΤ. καθώς και σε
αυτές που λειτουργούν η προβλέπεται να λειτουργήσουν σε δωδεκάμηνη διάρκεια.
Στις εντασσόμενες επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί η προσαρμογή σε ειδικά κριτήρια ποιότητας τα οποία
θα συνοδεύουν την προκήρυξη.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

380.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

304.000,00 €

Συνολικό Κόστος

684.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

23,45%
7,29%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν σήμερα αρκετά κέντρα εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες),
αυτόνομα ή συμπεριλαμβανόμενα σε υποδομές διανυκτέρευσης και κέντρα αναψυχής που
προσφέρουν ωστόσο μέτρια έως χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. Δεδομένων και των παρεμβάσεων της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου η βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από την ανάγκη
ποιοτικού εκσυγχρονισμού.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η περιοχή εφαρμογής για τη δράση αυτή έχει χωριστεί σε ζώνες για τις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η
εξής κατηγοριοποίηση:
Α. Περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός χώρων εστίασης,
Β. Περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός χώρων εστίασης βάσει της δυναμικότητάς τους,
Γ. Περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη κυρίως για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων,
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση ανά Δημοτικό Διαμέρισμα παρουσιάζεται στον Πίνακα Ιεράρχησης
Περιοχών (παράρτημα I της παρούσης) και θα εξειδικευτεί με συντελεστή βαρύτητας στα κριτήρια
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 123α, 311-1, 311-2, 311-3, 311-7, 312-3, 312-5, 313-5,
313-7, 313-1, με το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος» και με τα διεθνικά σχέδια «Δίαυλοι
Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Προβολή, Προώθηση και Διάθεση Ποιοτικών Τοπικών
Προϊόντων Ελαιολάδου» και «Το Πολιτιστικό Απόθεμα των Αγροτικών Προϊόντων της Γηραιάς
Ηπείρου».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή για υποδομές εστίασης και αναψυχής
ανέρχεται σε 13 προτάσεις. Προβλέπεται να ενισχυθούν 5 επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 313-7

Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης,
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πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών, που θα παρέχουν
πληροφορίες για το περιβάλλον, της τουριστικούς και αγροτουριστικούς προορισμούς της
ενδοχώρας, τα χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και για τις δραστηριότητες που μπορεί να
αναπτύξει κανείς στην περιοχή παρέμβασης, θα σχεδιάζουν και θα προωθούν τουριστικά πακέτα. Τα
κέντρα θα διαθέτουν εκθεσιακή υποδομή, μακέτες και απεικονίσεις, ενώ θα υπάρχει και η
δυνατότητα παρακολούθησης π.χ. μιας ταινίας video, μιας διάλεξης αλλά και η δυνατότητα
διοργάνωσης ενός σεμιναρίου. Θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση υφιστάμενων αξιόλογων κτιρίων (π.χ.
παλιά σχολεία) με τη διαμόρφωσή τους σε σύγχρονους χώρους οργάνωσης και προώθησης του
αγροτουρισμού.
Τα κέντρα προβλέπεται να λειτουργήσουν ως πύλες προς την περιοχή παρέμβασης.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

69.975,00 €

Ίδια Συμμετοχή

46.650,00 €

Συνολικό Κόστος

116.625,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

4,32%

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

1,34%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στον αγροτικό τουρισμό, τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από
σημαντικό αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για την
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Στην τουριστική αγορά υπάρχει εμφανής ανάγκη για
οργανωμένα τουριστικά πακέτα με προτίμηση για περιοχές της Πελοποννήσου και για υπηρεσίες
ποιότητας στα πλαίσια οργανωμένων μορφών τουρισμού. Η βαρύτητα προσδιορίζεται σχετικά
χαμηλά στο μέτρο και στο υπομέτρο δεδομένης της συμπληρωματικότητας της δράσης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι επενδύσεις θα δημιουργηθούν εντός και πλησίον των αστικών και ημιαστικών κέντρων της
περιοχής παρέμβασης (Τρίπολη, Άργος, Ναύπλιο, Σπάρτη, Άστρος, Λεωνίδιο, Μολάοι, Νεάπολη,
Γύθειο).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να
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υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 123α, 311-1, 311-2, 311-3, 311-5, 311-6, 311-7,
312-1, 312-2, 312-3, 313-5, 313-6, 313-8, 313-1, και με το με το διατοπικό σχέδιο «Νήσος
Πελοπόννησος».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Με βάση το ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή, προβλέπεται να ενισχυθεί μία (1)
επένδυση.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 313-8

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

313

Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά δύο (2) βασικές κατηγορίες επενδύσεων:
Α. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού – Ειδικές Μορφές Τουρισμού – Αθλοπαιδιές για
Απασχολούμενους στον Αγροτικό Τομέα
Η δράση μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει:
1.
Ανάπτυξη αγροτικού τουρισμού στις ορεινές περιοχές του Πάρνωνα: Αθλοπαιδιές – αθλήματα
βουνού – ποδηλασία, Οργάνωση διαβίωσης στη φύση.
2.
Ανάπτυξη οικολογικού τουρισμού σε περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος:
Παρατήρηση πτηνών, Φωτογράφηση φύσης, Ερμηνεία περιβάλλοντος, Εγκατάσταση επιστημονικών
εξοπλισμών για τους ερευνητές, Διαδρομές οικολογικού ενδιαφέροντος.
3.
Ανάπτυξη λοιπών ειδικών μορφών τουρισμού: θρησκευτικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός
Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας.
Β. Χώροι Γευσιγνωσίας και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων
Αφορά δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες γευσιγνωσίας
και προωθούν αγροτικά προϊόντα της περιοχής με έμφαση σε βιολογικά προϊόντα και προϊόντα
εκμεταλλεύσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Η δράση αποσκοπεί στη γνωριμία των επισκεπτών με τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα της περιοχής,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τα δοκιμάσουν πριν τα προμηθευτούν και να μάθουν λεπτομέρειες
σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους, τις ποικιλίες, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όπως και να
πάρουν συμβουλές συντήρησης, σερβιρίσματος, συνδυασμών στη μαγειρική. Η δράση θα ενισχύσει
τη δημιουργία ταυτότητας στο τουριστικό προϊόν της περιοχής με την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής,
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της αισθητικής και της σχέσης των τοπικών προϊόντων με την τοπική παράδοση. Οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορούν να υποδέχονται ταυτόχρονα σημαντικό
αριθμό επισκεπτών.
Προϋπόθεση ένταξης στη δράση αποτελεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας.
Οι επενδύσεις μπορούν να υλοποιηθούν εντός υφιστάμενων μονάδων παραγωγής και τυποποίησης
τοπικών προϊόντων τεκμηριώνοντας τη βιώσιμότητά του χωρίς πώληση προϊόντων πρωτογενούς
τομέα (μονάδες τυποποίησης ελιάς και ελαιολάδου, οινοποιεία κλπ).
Στις εντασσόμενες επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί η προσαρμογή σε ειδικά κριτήρια ποιότητας τα οποία
θα συνοδεύουν την προκήρυξη.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

69.975,00 €

Ίδια Συμμετοχή

46.650,00 €

Συνολικό Κόστος

116.625,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 31/12/2010

60%

Μετά τις 31/12/2010

50%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου

4,32%

Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

1,34%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο αγροτικός τουρισμός, που προωθείται τα τελευταία χρόνια από σημαντικό αριθμό φορέων,
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Στην
τουριστική αγορά υπάρχει προτίμηση για περιοχές προστατευόμενου φυσικού περιβάλλοντος και για
υπηρεσίες ποιότητας με τοπικό χρώμα, στα πλαίσια οργανωμένων μορφών αγροτουρισμού και
εναλλακτικών μορφών. Η βαρύτητα προσδιορίζεται χαμηλά ποσοστιαία στο μέτρο και στο υπομέτρο
δεδομένης της συμπληρωματικότητας της δράσης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 311-1, 311-2, 311-3, 311-5, 311-6, 312-2, 312-5,
313-7, με το διατοπικό σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος» και με τα διεθνικά σχέδια «Δίαυλοι
Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Προβολή, Προώθηση και Διάθεση Ποιοτικών Τοπικών
Προϊόντων Ελαιολάδου» και «Το Πολιτιστικό Απόθεμα των Αγροτικών Προϊόντων της Γηραιάς
Ηπείρου».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 2 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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Προβλέπεται να ενισχυθεί μία (1) επένδυση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 321-1

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα,
έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

321

Βασικές Υπηρεσίες για την Οικονομία και τον Αγροτικό
Πληθυσμό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες έργων από τις οποίες προτεραιότητα έχουν τα έργα
που συμπεριλαμβάνονται στην (Α) κατηγορία:
Α) Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
1.
τη δημιουργία έργων για την ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών
απορροών όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές κλπ. καθώς και έργα για την
μεταφορά και διανομή του ταμιευμένου ύδατος για γεωργική χρήση,
2.
τη δημιουργία έργων που αφορούν κυρίως την βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
αρδευτικών δικτύων (και αντλιοστασίων, δεξαμενών) για τη μείωση της απώλειας ύδατος,
3.
τη δημιουργία μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων όπως έργα διευθέτησης χειμάρων,
αντιπλημμυρικά έργα, και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται
εκτός ορίων οικισμών.
Στην περιοχή δεν εφαρμόζονται συστήματα ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων, απουσιάζουν
υποδομές διαχείρισης των χειμέριων υδάτων και παρατηρείται επιβάρυνση από έργα υποδομής που
μεταβάλλουν τη φυσιολογική κίνηση των υδάτων αλλάζοντας τη βιολογία της περιοχής.
Η εκτεταμένη χρήση γεωτρήσεων λόγω της έλλειψης υποδομών αποταμίευσης νερού έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση του υδροφόρου ορίζοντα και φαινόμενα υφαλμύρωσης που αποτελούν
σημαντικούς κινδύνους για τη γεωργική παραγωγή.
Επίσης παρατηρείται η ύπαρξη επιφανειακών υδάτων τα οποία δεν αξιοποιούνται λόγω έλλειψης
κατάλληλων ταµιευτήρων, ενώ παράλληλα εµφανίζονται διαρροές υδάτων στα υφιστάµενα
αρδευτικά δίκτυα ως αποτέλεσµα των φθορών που έχουν υποστεί λόγω της παλαιότητάς τους.
Η ορθή εκμετάλλευση της γεωλογίας και γεωμορφολογίας της περιοχής με αποταμιευτικά έργα, ο
εμπλουτισμός των πηγών και η διακοπή της αλόγιστης χρήσης των γεωτρήσεων μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για την αλλαγή της συμπεριφοράς των κατοίκων στη χρήση του υδατικού
δυναμικού, παράλληλα με την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων υδατικών πόρων για την
κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής.
Β) Μικρά έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Έργα συντήρησης αγροτικών δρόμων προκειμένου να εξασφαλιστεί η βατότητα τους και να είναι
ασφαλής η χρήση τους ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών.
Η έλλειψη βασικών υποδομών αποτελεί συχνά αιτία εγκατάλειψης της γεωργικής γης. Η βελτίωση
προσβάσεων, θα ενισχύσει την αύξηση της παραγωγής και τη δέσμευση των αγροτών στη
διατήρηση και επέκταση της δραστηριότητάς τους και στην παραμονή τους στις περιοχές εφαρμογής
και θα αποθαρρύνει την έξοδο των νέων αγροτών προς τα αστικά κέντρα.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή νέων αγροτικών δρόμων.
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Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

300.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0,00 €

Συνολικό Κόστος

300.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

100%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

500.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

62,59%
5,76%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης αποτελεί το σημαντικότερο
περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό ζήτημα. Επίσης το καταγεγραμμένο ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ της
περιοχής είναι μεγάλο για έργα αγροτικής οδοποιίας. Η βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται βάσει
του ειδικού σχεδίου δράσης του τοπικού προγράμματος, του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος,
λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς του προγράμματος για χρηματοδότηση δημοσίων έργων
και των προτεραιοτήτων του εθνικού προγράμματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή εφαρμογής.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 323-1, και του διεθνικού σχεδίου PARKS
PROTECTION II – Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 4 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί για την κατηγορία έργων (Α) ανέρχεται σε οκτώ (8) προτάσεις
από ΟΤΑ της περιοχής από τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή αναβαθμίδων,
λιμνοδεξαμενών, διευθετήσεις χειμάρρων, αγωγών σύνδεσης αρδευτικού δικτύου κλπ. για την
κατηγορία έργων (Β) ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) προτάσεις έργων. Στο παραπάνω πλαίσιο, και
δεδομένων των περιορισμών των πόρων του Τοπικού Προγράμματος για δημόσια έργα, προβλέπεται
να ενισχυθούν δύο (2) έργα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 321-2

Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία κέντρων φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας βιβλιοθηκών,
ωδείων και πολιτιστικών κέντρων σε διαθέσιμα κτίρια σε περιοχές που δε διαθέτουν αντίστοιχες
υποδομές, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών
στοιχείων της περιοχής εφαρμογής και τις δυνατότητες καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης
των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν συνεκτικό κρίκο της ζωής στην ύπαιθρο και σημαντικό
στοιχείο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της έκφρασης των κατοίκων της, ενώ συμβάλουν στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κοινωνικής συνεύρεσης και
επικοινωνίας, θα εξυπηρετήσει τις αγροτικές οικογένειες κατά τις καλλιεργητικές περιόδους, θα
λειτουργήσει θετικά στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων, η οποία με τη σειρά της θα
συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Οι λειτουργικές δαπάνες που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης τους δεν θα είναι επιλέξιμες
και θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση από τον φορέα για την κάλυψή τους.
Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται η λειτουργία τους για ικανό χρονικό διάστημα.
Δεν είναι επιλέξιμα τα έργα που αφορούν ανέγερση κτιρίου.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

50.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0,00 €

Συνολικό Κόστος

50.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

100%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

500.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

10,43%
0,96%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και
τους διαθέσιμους πόρους του μέτρου και τις προτεραιότητες του εθνικού προγράμματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
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Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις: 313-4, 313-1, 321-3, 322-3, 322-3.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί τη 2 η και
την 4η στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Στην περιοχή παρέμβασης έχουν καταγραφεί 2 προτάσεις από ΟΤΑ της περιοχής για τη δημιουργία
πολιτιστικού κέντρου και κέντρου φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Προβλέπεται να
ενισχυθεί ένα (1) έργο.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 321-3

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η πλούσια πολιτιστική παράδοση της περιοχής προβάλλεται μέσα από τις τοπικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις που οργανώνονται σε πολλούς οικισμούς. Γιορτές ή πανηγύρια που είναι αφιερωμένα σε
τοπικά παραγόμενα προϊόντα, σε τοπικές παραδόσεις, σε τοπικά ήθη και έθιμα και σε τοπικούς
ευεργέτες διοργανώνονται κάθε χρόνο, κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού και προσελκύουν το
ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Ενδεικτικά, αναφέρονται:
1.
Πανπελοποννησιακή Έκθεση, η πολυήμερη εμποροπανήγυρις που πραγματοποιείται στον
οικισμό Επισκοπή του Δήμου Τεγέας το Δεκαπενταύγουστο,
2.
Ιστορικό οδοιπορικό του κροκεάτη λίθου, ο οποίος κοσμεί τα σημαντικότερα μνημεία του
Ευρωπαϊκού χώρου από την αρχαιότητα ως την Αναγέννηση,
3.
Επέτειος της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, κάθε 1η Παρασκευή μετά το Πάσχα στο μεσόγειο Άστρος,
4.
Φεστιβάλ Τσακωνιάς, που πραγματοποιείται τα 3 τελευταία χρόνια στο Λεωνίδιο Αρκαδίας (το
τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου) με επίκεντρο τη γαστρονομική κουλτούρα της περιοχής,
5.
Συμπόσιο και εκδηλώσεις για το Γιάννη Ρίτσο, στη Μονεμβασία Λακωνίας,
6.
Συμπόσιο για τον Γιάννη Παπαϊωάννου & Μικρασιατικά, στη Ν. Κίο,
7.
Βάτικα – Το μικρό Άγιο Όρος της Ελλάδας, στην περιοχή Κάβο Μαλιά.
Η δράση αφορά την υποστήριξη των δικαιούχων της δράσης, για τη συνέχιση και βελτίωση του
έργου τους, με την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης
της τοπικής κληρονομιάς καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού (στολές, μουσικά όργανα), τη
δημιουργία υποδομών που αφορούν την διαμόρφωση χώρων και την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
προκειμένου να υποστηριχθούν οι δραστηριότητές τους.
Στην περιοχή παρέμβασης, όπως και στην ευρύτερη περιοχή, δραστηριοποιείται ένας μεγάλος
αριθμός πολιτιστικών/ εξωραϊστικών συλλόγων. Η δραστηριότητα των τοπικών συλλόγων είναι
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ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση και προστασία των τοπικών εθίμων και παραδόσεων, την
προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης σε τοπικό επίπεδο, τη συγκράτηση του τοπικού αγροτικού
πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων. Ωστόσο, η ενίσχυση του πολιτιστικού έργου των φορέων αυτών
έχει σημαντικό κόστος το οποίο συχνά δεν μπορεί να καλυφθεί από τους ίδιους, με αποτέλεσμα την
προσωρινή διακοπή ή παύση των δραστηριοτήτων τους.
Η προτεινόμενη δράση αποφέρει σημαντικά οφέλη και συμβάλει στην ενίσχυση των προτεινόμενων
περιοχών, καθώς ο προσδιορισμός της ταυτότητάς τους ενισχύει τη σχέση ανάμεσα στις περιοχές και
τα προϊόντα τους, τα έθιμά τους και την ιστορία τους.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

129.300,00 €

Ίδια Συμμετοχή

43.100,00 €

Συνολικό Κόστος

172.400,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

75%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

30.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

26,98 %
2,48%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από τη συμπληρωματικότητα, το μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον, τους διαθέσιμους πόρους του μέτρου καθώς και τις προτεραιότητες του
εθνικού προγράμματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 123α, 311-1, 311-2, 311-3, 311-7, 312-3, 313-4, 313-5,
313-6, 313-7, 313-8.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές για
τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 4 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή αφορά σε 5 προτάσεις από πολιτιστικούς φορείς
για υποστήριξη του έργου τους και σχεδόν από το σύνολο των ΟΤΑ. Προβλέπεται να ενισχυθούν
συνολικά πέντε (5) επενδύσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 322-1

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
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Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των Χωριών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη δημιουργία μικρών παρεμβάσεων για την ανάπλαση και αναβάθμιση των
οικισμών όπως: πεζοδρομήσεις, δενδροφυτεύσεις, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, γήπεδα, χώροι
αθλοπαιδιών, τοποθέτηση καλαίσθητων πινακίδων, η δημιουργία μικρών χώρων στάθμευσης κλπ.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε οικισμούς οι οποίοι αποτελούν πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς και
εγκαταλελειμμένους οικισμούς.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης
αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου
αναβάθμισης αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

120.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0,00 €

Συνολικό Κόστος

120.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

100%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

48,00%
2,30%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από τη συμπληρωματικότητα, το μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον, τους διαθέσιμους πόρους του μέτρου καθώς και τις προτεραιότητες του
εθνικού προγράμματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 313-4, 313-1, 313-2, 322-2, 323-3, 323-4.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές για
τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί τη 2 η και την
4η στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί για τη δράση ανέρχεται σε δεκατρείς (13) προτάσεις
έργων ανάπλασης οικισμών, από τους Δήμους Ασωπού (για τους οικισμούς Πλύτρας, Αρχαγγέλου,
Παπαδιάνικων και Φοινικίου), Βόρειας Κυνουρίας, Σπάρτης, Βοιών, Μονεμβασίας, Γυθείου, Λέρνας
και Ν. Κίου. Προβλέπεται να ενισχυθεί μία (1) παρέμβαση.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 322-2

Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά την αποκατάσταση (στατική, αρχιτεκτονική, διαμόρφωση χώρου κλπ.)
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή κτιρίων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των
οικισμών της περιοχής παρέμβασης για τη δημιουργία χώρων κοινωφελούς χρήσης, όπως κέντρων
νεότητας, κέντρων πολλαπλών δραστηριοτήτων, κέντρων κοινωνικών υπηρεσιών κ.α. Οι
λειτουργικές δαπάνες που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης τους δεν θα είναι επιλέξιμες
και θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση από τον φορέα για την κάλυψή τους. Επίσης θα πρέπει να
αποδεικνύεται η λειτουργία τους για ικανό χρονικό διάστημα.
Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής
αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης του οικισμού όπου
βρίσκονται τα κτίρια τα οποία προτείνονται για αποκατάσταση. Εξαιρούνται οι χαρακτηρισμένοι
παραδοσιακοί και οι εγκαταλελειμμένοι οικισμοί.
Προτεραιότητα θα έχουν τα κτίρια για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασής τους στην
παραπάνω μελέτη. Δεν είναι επιλέξιμα τα έργα που αφορούν ανέγερση κτιρίου.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

70.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0,00 €

Συνολικό Κόστος

70.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

100%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

28,00%
1,34%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από τη συμπληρωματικότητα, το μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον, τους διαθέσιμους πόρους του μέτρου καθώς και τις προτεραιότητες του
εθνικού προγράμματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 313-4, 313-1, 313-2, 321-2, 322-1, 322-3 και 323-4.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί τη 2 η και
την 4η στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Έχει καταγραφεί μία πρόταση από πολιτιστικό σύλλογο και δύο (2) προτάσεις από ΟΤΑ της περιοχής
παρέμβασης. Προβλέπεται να ενισχυθεί μία (1) παρέμβαση.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 322-3

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
41
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
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Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των Χωριών
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση περιλαμβάνει αποκλειστικά την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων κτισμάτων των
οικισμών της περιοχής που διαθέτουν ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας με
προτεραιότητα στα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα και παραδοσιακά κτίρια, ενώ δεν περιλαμβάνεται
στην ενίσχυση οποιαδήποτε μετατροπή στο εσωτερικό του κτιρίου.
Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς και
εγκαταλελειμμένους οικισμούς.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης
αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου
αναβάθμισης αυτού. Προτεραιότητα θα έχουν τα κτίρια για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη
αποκατάστασής τους στην παραπάνω μελέτη.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
60.000,00 €
Ίδια Συμμετοχή
40.000,00 €
Συνολικό Κόστος
100.000,00 €
Ποσοστό Επιχορήγησης
60%
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση
40.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
24,00%
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου
1,15%
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από τη συμπληρωματικότητα, το μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, τους διαθέσιμους πόρους του μέτρου καθώς και τα
αποτελέσματα των προηγούμενων εφαρμογών.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η
ενίσχυση.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 313-4, 313-1, 313-2, 321-2, 322-1, 322-2 και 323-4.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 4 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η δράση προβλέπεται να έχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς συμπεριλαμβάνεται για πρώτη
φορά στον σχεδιασμό του προγράμματος και υπάρχει μεγάλος αριθμός κτιρίων με ιδιαίτερα
αρχιτεκτονικά στοιχεία. Προβλέπεται να ενισχυθούν τρεις (3) παρεμβάσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών,
όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την
προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
323
Διατήρηση και Αναβάθμιση της Αγροτικής Κληρονομιάς
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την προστασία και αειφορική διαχείριση δασών και
οικοσυστημάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη οικολογική αξία και άλλα χαρακτηριστικά που τις
αναγάγουν σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας. Στη δράση εντάσσονται μικρά έργα διατήρησης,
αποκατάστασης και αναβάθμισης περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας,
καθώς και ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Η δράση εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές
Natura 2000.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
90.000,00 €
Ίδια Συμμετοχή
0,00 €
Συνολικό Κόστος
90.000,00 €
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Ποσοστό Επιχορήγησης
100%
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση
300.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
28,10%
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου
1,73%
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από τη συμπληρωματικότητα, το μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον, τους διαθέσιμους πόρους του μέτρου καθώς και τις προτεραιότητες του
εθνικού προγράμματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 313-4, 313-1, 313-2, 321-1, 323-4 με το διατοπικό σχέδιο
«Νήσος Πελοπόννησος» και με το διεθνικό σχέδιο «PARKS PROTECTION II – Διαχείριση, Προστασία
και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 4 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή για τη δράση ανέρχεται είναι υψηλό
και αφορά σε τρεις (3) προτάσεις από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου
Μουστού, τρεις (3) προτάσεις έργων ΟΤΑ (Δήμος Σκιρίτιδας, Δήμος Βοιών). Μέσω της δράσης
προβλέπεται να ενισχυθούν δύο (2) παρεμβάσεις.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 323-2β

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν
παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και
ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και
επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής/ Διαφοροποίηση
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Διατήρηση και Αναβάθμιση της Αγροτικής Κληρονομιάς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
41
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
413
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
323
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς
της αγροτικής υπαίθρου όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, κ.α. που βρίσκονται εντός
εκμεταλλεύσεων τα οποία είτε παρουσίαζαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το παρελθόν είτε
συνεχίζουν να παρουσιάζουν. Τα κτίσματα αυτά μπορούν να ανακαινιστούν συνολικά με τη χρήση
παραδοσιακών υλικών αναγκαίων για την διατήρηση των στοιχείων της κληρονομιάς του κτίσματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Θα πρέπει επίσης να ισχύουν τα ακόλουθα:
α) να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά
β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διατήρηση της
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τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος
γ) να διατηρήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα
δ) να μη χρησιμοποιούνται / χρησιμοποιηθούν ως κατοικία
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
80.250,00 €
Ίδια Συμμετοχή
26.750,00 €
Συνολικό Κόστος
107.000,00 €
Ποσοστό Επιχορήγησης
75%
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση
200.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
25,06%
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου
1,54%
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από τη συμπληρωματικότητα, το μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον από συλλογικούς φορείς, τους διαθέσιμους πόρους του μέτρου καθώς και τα
αποτελέσματα των προηγούμενων εφαρμογών.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά και νομικά
πρόσωπα.
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 313-4, 313-1, 313-2, με το διατοπικό σχέδιο «Νήσος
Πελοπόννησος» και με το διεθνικό σχέδιο «PARKS PROTECTION II – Διαχείριση, Προστασία και
Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών»
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 4 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στην περιοχή για τη δράση ανέρχεται σε 3 (τρεις)
προτάσεις από συλλογικούς φορείς και τρεις (3) από ιδιώτες. Προβλέπεται να ενισχυθεί μία (1)
παρέμβαση.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 323-4

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

413

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής/ Διαφοροποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

323

Διατήρηση και Αναβάθμιση της Αγροτικής Κληρονομιάς
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά την αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων για τη δημιουργία μουσείων, συλλογών
που σχετίζονται με τη λαογραφική, την αγροτική και την πολιτιστική κληρονομιά. Η δράση δεν
αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι λειτουργικές δαπάνες που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα
της χρήσης κτιρίων δεν θα είναι επιλέξιμες και θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση από το φορέα για την
κάλυψή τους. Επίσης, θα πρέπει να αποδεικνύεται η λειτουργία τους για ικανό χρονικό διάστημα. Οι
παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αφορούν τη
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις δεν είναι επιχειρηματικές και δεν παράγουν έσοδα κατά τη
διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

150.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0,00 €

Συνολικό Κόστος

150.000,00 €

Ποσοστό Επιχορήγησης

100%

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση

300.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Σχέση Δημόσιας Δαπάνης Δράσης με τη Δημόσια Δαπάνη Μέτρου

46,84 %
2,88 %

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης προσδιορίζεται από τη συμπληρωματικότητα, το μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον από συλλογικούς φορείς, τους διαθέσιμους πόρους του μέτρου καθώς και τα
αποτελέσματα των προηγούμενων εφαρμογών.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλη η περιοχή παρέμβασης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει απόλυτη συνέργια με τις δράσεις: 313-4, 313-1, 313-2, 322-1, 322-2, 322-3 με το διατοπικό
σχέδιο Νήσος Πελοπόννησος και με το διεθνικό «Το Πολιτιστικό Απόθεμα των Αγροτικών Προϊόντων
της Γηραιάς Ηπείρου».
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του τοπικού προγράμματος δομείται πάνω σε τέσσερις στρατηγικές
για τη μετάβαση της περιοχής από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία. Η δράση εξυπηρετεί την 4 η
στρατηγική.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Προβλέπεται να ενισχθθεί μία (1) παρέμβαση.
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Μέτρο 431: Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

431 α

Δαπάνες λειτουργίας ΟΤΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

431

Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

431 α

Δαπάνες Λειτουργίας της ΟΤΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
Απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:
Ενέργεια 1 (Στελέχωση, Εγκατάσταση): Απόφαση του Δ.Σ. και της Ε.Δ.Π. LEADER κατόπιν
έγκρισης του Tοπικού Προγράμματος για την οριστικοποίηση της Ομάδας Έργου, τη λεπτομερή
περιγραφή καθηκόντων ανά στέλεχος και την τροποποίηση των συμβάσεων.
Ενέργεια 2 (Εξοπλισμός): Κατάρτιση αναλυτικών προδιαγραφών συντήρησης και αναβάθμισης
της μηχανοργάνωσης και του εξοπλισμού με μικρές συμπληρώσεις στην υλικοτεχνική υποδομή
ανάλογα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος. Η Ομάδα Τοπικής Δράσης, αν και διαθέτει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό, χρειάζεται αναβάθμιση του υφιστάμενου και αγορά πιο σύγχρονων
μηχανημάτων για την άμεση ανταπόκρισή της στις αυξημένες απαιτήσεις του Τοπικού
Προγράμματος.
Προκειμένου να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες του Τοπικού Προγράμματος, η Ομάδα Τοπικής
Δράσης θα προβεί σε αναβάθμιση του δικτύου Η/Υ και ενίσχυσή του με την προμήθεια Η/Υ,
φωτοτυπικών και εκτυπωτών, fax, ειδικού Η/Υ εξυπηρέτησης και προστασίας αρχείων για
αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, αυτόνομη λειτουργία του web–site της εταιρείας. Θα ενισχυθεί το
λογισμικό της Εταιρείας με την εγκατάσταση προγράμματος βάσης δεδομένων και παρακολούθησης
έργων, σχεδιαστικών πακέτων, προγράμματος αναλυτικής λογιστικής για τον επιμερισμό των
δαπανών του Τοπικού Προγράμματος όπως επίσης και σύγχρονων αδειών χρήσης λογισμικού για
εφαρμογές γραφείου, άδειες προστασίας υπολογιστών, κλπ.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
Από την έναρξη υλοποίησης του τοπικού προγράμματος και κατά την διάρκεια του 2009 θα
απασχοληθεί το σύνολο των στελεχών της αρχικής πρότασης που έχουν συμβάσεις σε ισχύ με
μειωμένη χρονοαπασχόληση στο τοπικό πρόγραμμα ήτοι:
 Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας (ΠΕ)
 Μία (1) θέση Συντονιστή τοπικού προγράμματος. Η θέση θα καλυφθεί από Γεωτεχνικό (ΠΕ) εκ
των στελεχών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος.
 Τρεις (3) θέσεις Οικονομολόγων / Λογιστών (ΠΕ) ως εξής:
o Μία θέση Οικονομολόγου/Λογιστή (ΠΕ), Υπεύθυνου Τμήματος Οικονομικού/Λογιστηρίου,
o Μία θέση Οικονομολόγου/Λογιστή (ΠΕ), στέλεχος στο Τμήμα Οικονομικό/Λογιστήριο,
o Μία θέση Οικονομολόγου/Λογιστή (ΠΕ), Υπεύθυνου Τμήματος Διαχείρισης,
 Μία (1) θέση Μηχανικού (ΤΕ), στέλεχος στο Τεχνικό Τμήμα,.
 Δύο (2) θέσεις Γεωτεχνικών, ως εξής:
o Μία (1) θέση Γεωπόνου (ΠΕ), στέλεχος στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος,
o Μία (1) θέση Γεωτεχνικού (ΤΕ), στέλεχος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος,
 Μία (1) θέση Γραμματειακής Υποστήριξης/Διοικητικού Υπαλλήλου (ΠΕ),
 Μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου (ΤΕ),
 Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου (ΠΕ).
Δεδομένων των διαθέσιμων πόρων μετά το 2010 προβλέπεται η κάλυψη των παρακάτω
θέσεων εργασίας με μειωμένη χρονοαπασχόληση που θα αποτελούν και την Ομάδα Έργου
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σύμφωνα με τις ανάγκες και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος. Οι αρμοδιότητες του κάθε
στελέχους διακρίνονται ανάλογα με το αν είναι Υπεύθυνος ή Στέλεχος Τμήματος και περιγράφονται
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1 της αρχικής υποβληθήσας πρότασης.
Αναλυτικότερα προβλέπονται:
Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας (ΠΕ)
Μία (1) θέση Συντονιστή τοπικού προγράμματος LEADER (Γεωτεχνικός ΠΕ),
Μία (1) θέση Οικονομολόγου / Λογιστή (ΠΕ),
Μια (1) θέση μηχανικού (ΠΕ ή ΤΕ),
Μία (1) θέση Γεωτεχνικού (ΤΕ), στέλεχος στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος.
Μία (1) θέση Γραμματειακής Υποστήριξης/Διοικητικού Υπαλλήλου (ΠΕ).
Από τις παραπάνω θέσεις οι 3 κατ΄ελάχιστον θα είναι με σύμβαση εργασίας και θα αφορούν ΠΕ ή
ΤΕ.
Η στελεχιακή δομή της ΟΤΔ είναι ενδεικτική και δε δεσμεύει το ΥΠΑΑΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΟΤΔ
Ο αριθμός των στελεχών που απασχολούνται στην Εταιρεία με εξαρτημένη σχέση εργασίας
ανέρχεται σε εννέα (9) άτομα, εκ των οποίων επτά (7) άτομα είναι ΠΕ και δύο (2) άτομα είναι ΤΕ.
Συγκεκριμένα, απασχολούνται ένας (1) Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΠΕ, τρεις (3)
Οικονομολόγοι/ Λογιστές ΠΕ, ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός TΕ, ένας (1) Γεωπόνος ΠΕ, ένας (1)
Διοικητικός Υπάλληλος ΠΕ, ένας (1) Γεωπόνος ΤΕ και ένας (1) Διοικητικός Υπάλληλος ΤΕ.
Από τα παραπάνω άτομα, τρία (3) άτομα ΠΕ και ένα (1) άτομο ΤΕ απασχολούνται με συμβάσεις
εργασίας αορίστου χρόνου.
Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της ότι θα χρησιμοποιήσει στη
στελεχιακή δομή της τα παραπάνω άτομα, από την έναρξη υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
Δημόσια Δαπάνη

717.800,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0,00 €

Συνολικό Κόστος

717.800,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Δημόσια Δαπάνη

200.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0€

Συνολικό Κόστος

200.000,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δημόσια Δαπάνη

20.000,00 €

Ίδια Συμμετοχή

0€

Συνολικό Κόστος

20.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

431

Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:
Α) Εκπόνηση μελετών για τις περιοχές εφαρμογής.
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα εκπονηθούν οι πρακάτω τρεις (3) μελέτες:
1.
Μελέτη Αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος
2.
Συγκρούσεις Περιβαλλοντικών Στρατηγικών στην Ανατολική Πελοπόννησο. Προστασία της
Φύσης ή Καθαρή Ενέργεια?
3.
Η «Τριτογενοποίηση» της Οικονομίας στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ευκαιρία ή Απειλή?
Β) Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή
στρατηγική
Οι ενέργειες πληροφόρησης περιλαμβάνουν: 1) Εκδόσεις, 2) Δημοσιεύσεις στον Τύπο, 3)
Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, 4) Αναβάθμιση ιστοσελίδας.
Οι εκδόσεις περιλαμβάνουν: 1) Φυλλάδια: ενημερωτικά φυλλάδια που θα αναφέρονται στους
στόχους, τις διαδικασίες, τους όρους συμμετοχής, τις ενδεικτικές πράξεις, τα κριτήρια αξιολόγησης,
τις επιλέξιμες δαπάνες, τους όρους της σύμβασης, την παρακολούθηση και τους ελέγχους
υλοποίησης των πράξεων, τις διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης κ.λ.π., 2) Αφίσες: με θέμα
το εγκεκριμένο πρόγραμμα, τα μέτρα, τους προϋπολογισμούς και τα σημεία πληροφόρησης.
Οι δημοσιεύσεις στον τύπο περιλαμβάνουν: 1) δημοσιεύσεις δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και
αρθρογραφίας στον τοπικό τύπο, 2) παρουσιάσεις σε ΜΜΕ: διαφημιστικά σποτ στην τοπική
τηλεόραση και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και συνεντεύξεις και ενημερωτικές συζητήσεις.
Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων περιλαμβάνει: 1) Οργάνωση σεμιναρίων: σε
μηχανικούς, οικονομολόγους, γεωτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής εφαρμογής
καθώς και σε στελέχη των ΟΤΑ και άλλων φορέων, 2) Διοργάνωση 3 ημερίδων μία σε κάθε Νομό,
3) Ενημερωτικές συναντήσεις σε Ο.Τ.Α. της περιοχής παρέμβασης, 4) Αποστολή ενημερωτικών
επιστολών: επιστολές σε φορείς, υπηρεσίες, ΜΜΕ, συλλογικές οργανώσεις κ.λ.π.
Η αναβάθμιση ιστοσελίδας περιλαμβάνει την ενημέρωση της ιστοσελίδας www.parnonas.gr με όλο
το ενημερωτικό υλικό που σχετίζεται με το τοπικό πρόγραμμα και δημιουργία links για πρόσβαση σε
ιστοσελίδες συνεργαζόμενων φορέων.
Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην ενημέρωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων,
δομών και υπηρεσιών, ενισχύοντας τη δυναμική τους ως «πολλαπλασιαστές» της πληροφορίας. Για
το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις, συσκέψεις και Γενικές Συνελεύσεις προκειμένου
να αναλυθούν διεξοδικά οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος καθώς και οι διαδικασίες διεξαγωγής
του. Η ουσιαστική συμμετοχή των συλλογικών φορέων (ΟΤΑ, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί,
Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Δημόσιες
Υπηρεσίες, ΜΜΕ, Επιχειρήσεις, κ.λ.π.) τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού όσο και κατά τη φάση
δημοσιοποίησης του τοπικού προγράμματος είναι απαραίτητη στην εκ των κάτω προς τα πάνω
διαδικασία προσέγγισης, αφού επιτυγχάνεται άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενος κατοίκους της
κάθε περιοχής.
Επίσης, προτεραιότητα θα δοθεί σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως έχουν προσδιοριστεί στη
στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος και που είναι οι νέοι και κυρίως οι γυναίκες. Για τις
γυναίκες θα υπάρχει μόνιμη συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης του τοπικού
πληθυσμού αποτελούν το δυνατό σημείο της Ομάδας Τοπικής Δράσης και θα υπερκαλύπτουν το
ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο που θα καθορίζουν οι εφαρμοστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, που θα
εκδοθούν μετά την έγκριση του Τοπικού Προγράμματος.
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Ο.Τ.Δ. με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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και λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος LEADER, σχηματικά θα
ακολουθήσουν οι εξής μεθοδικές ενέργειες:
α) Μέχρι την υπογραφή σύμβασης με τους δυνητικούς αποδέκτες: 1) Δημοσιοποίηση στον τύπο
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων – επενδυτικών σχεδίων, 2) Επιστολή σε όλους
τους υποψήφιους επενδυτές με αναλυτική παρουσίαση της βαθμολογίας τους και με πλήρη
αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψής τους, 3) Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων,
υπηρεσιών και δομών για τις επενδύσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, 4) Short courses από τα
στελέχη της Ομάδας Έργου προς τους επενδυτές για τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και
ανάλυση των όρων της και των προϋποθέσεών της, 5) Διάθεση πλήρους υπoδείγματος Φακέλου
Έργου προς τους επενδυτές.
β) Μέχρι την ολοκλήρωση των εντασσόμενων επενδύσεων: 1) Οργάνωση σεμιναρίων στους
Μηχανικούς και Λογιστές των επενδυτών και πλήρεις οδηγίες για τις διαδικασίες παρακολούθησης,
ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και των διαδικασιών πληρωμής των επιχορηγήσεων, 2)
Οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων από τα στελέχη της Ο.Τ.Δ. στους επενδυτές ώστε να
αποκτηθεί ομοιογένεια και συνοχή μεταξύ τους και να γνωρίσουν το πρόγραμμα στο μέτρο του
δυνατού και ιδιαίτερα τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων τους, 3) Διεξαγωγή αλληλογραφίας
για θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και επιστολές με
διευκρινήσεις όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο σε επενδυτές και συλλογικούς τοπικούς φορείς.
γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος: 1) συνεχή Δελτία Τύπου για την
πορεία υλοποίησης των έργων και των αναμενόμενων επιπτώσεων στην περιοχή από την εφαρμογή
του προγράμματος, 2) συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας, 3) περιοδική επαναλαμβανόμενη
ενημέρωση: στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, 4) αφίσες, 5)
συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ, 6) οργάνωση ημερίδων, 7) έκδοση ενημερωτικού εντύπου και
φυλλαδίων.
Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, στις επιλέξιμες
δαπάνες ενεργειών πληροφόρησης συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες μετακινήσεων του
προσωπικού για λόγους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σε όλη την
περιοχή παρέμβασης (χιλιομετρική αποζημίωση, εισιτήρια, χρονομίσθωση αυτοκινήτου).
Γ) Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
Η δράση αφορά σε: 1) Εκδόσεις (βιβλία, ενημερωτικά έντυπα, οδηγοί, χάρτες κλπ. και μία έκδοση
που αφορά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού
Προγράμματος, 2) Δημοσιεύσεις στον Τύπο (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, αρθρογραφία για τη
διάχυση των αποτελεσμάτων του Τοπικού Προγράμματος), 3) Διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδες,
ενημερωτικές εκδηλώσεις, αναπτυξιακό συνέδριο και συμμετοχή σε εκθέσεις).
Δ) Ενέργειες Επιμόρφωσης Ατόμων με Ηγετικό Ρόλο:
Στο πλαίσιο της δράσης θα οργανωθούν και πραγματοποιηθούν ενέργειες επιμόρφωσης στα πεδία:
1) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Οφέλη: Στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν ευθύνες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, είτε στο
πλαίσιο της ιεραρχικής θέσης τους, είτε στο πλαίσιο ανάληψης ευθυνών σε έργα θα γνωρίσουν
μεθόδους
και
τεχνικές
καθοδήγησης,
διαπραγμάτευσης,
διασφάλισης
ποιότητας
και
πελατοκεντρικής αντίληψης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, παρακίνησης και
παρακολούθησης και ελέγχου.
Περιεχόμενα: αρχές σύγχρονης διοίκησης, συγκεντρωτικός και αποκεντρωτικός τρόπος διοίκησης,
βασικές αρχές ανάπτυξης και παρέμβασης, βασικές αρχές των διαπραγματεύσεων, ποιότητα σε
σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, βήματα και μοντέλα λήψης αποφάσεων, ανάθεση εργασιών,
παρακολούθηση και έλεγχος αποτελεσμάτων, επιλογή συνεργατών, αξιολόγηση απόδοσης.
Μεθοδολογία: σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις, διάλογος, πρακτικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια.
Διάρκεια: 12 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες).
2) Διαχείριση Χρόνου (time management)
Οφέλη: Απόκτηση δεξιοτήτων στη διαχείριση του εργασιακού χρόνου και στην καλύτερη
εξισορρόπηση σε σχέση με τον προσωπικό χρόνο, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας τόσο στο επαγγελματικό, όσο και στο προσωπικό περιβάλλον.
Περιεχόμενα: ιεράρχηση προτεραιοτήτων, “κρίσιμες» εργασίες ή/και «επείγουσες», οργάνωση
εργασιών «αυτών που θέλω/μου αρέσουν», «αυτών που πρέπει», αποτελεσματικές συσκέψεις,
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ανάθεση/κατανομή εργασιών, «ανακάλυψη της πυρίτιδας» και «υγιής τεμπελίτιδα», διαχείριση
άγχους (stress management), αποφυγή και διαχείριση παρεμβολών/διακοπών, διαχείριση e-mails,
διαχείριση εγγράφων («χαρτομάνι»).
Μεθοδολογία: σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις, διάλογος, πρακτικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια.
Διάρκεια: 12 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες).
3) Διαχείριση Συγκρούσεων (conflict management)
Οφέλη: Αναγνώριση και κατανόηση των ειδών και των πηγών των συγκρούσεων, ανάπτυξη
ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση των συγκρούσεων και τη μετατροπή τους σε οφέλη,
ανάπτυξη του συναινετικού και ομαδικού πνεύματος, αξιοποίηση των συγκρούσεων για την
ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
Περιεχόμενα: τι σημαίνει σύγκρουση, τα οφέλη της σύγκρουσης, από τις τριβές της
καθημερινότητας στη σύγκρουση, αναζήτηση των συμφερόντων πίσω από τις θέσεις, είδη
σύγκρουσης και τρόποι αντιμετώπισης, στρατηγικές χειρισμού συγκρούσεων, επικοινωνία και
συναίνεση, ρόλος και επίλυση από την πλευρά τρίτων.
Μεθοδολογία: σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις, διάλογος, πρακτικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια,
χρήση τεχνικών METAPLAN.
Διάρκεια: 12 ώρες (2 ημέρες).
4) Διαχείριση Κρίσεων (crisis management)
Οφέλη: Κάθε φορέας που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και έχει ενεργό συμμετοχή στο τοπικό και
κοινωνικό γίγνεσθαι, ενδεχομένως να περιέλθει σε έναν κυκεώνα σύγκρουσης ενδιαφερόντων και
συμφερόντων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης των κρίσεων
σε επίπεδο συντονισμού και επικοινωνιακά, αποσκοπώντας στο μικρότερο δυνατό κόστος για την
αναπτυξιακή εταιρεία. Επίσης, δεξιότητες στην αποφυγή των κρίσεων στο στάδιο της πρόληψης.
Περιεχόμενα: ορισμός της κρίσης, εντοπισμός σεναρίων κρίσεων, ανάλυση περιβάλλοντος και
ισοζύγιο επιρροών, επιπτώσεις μίας κρίσης, ομάδες που επηρεάζονται από την κρίση, στρατηγικό
πλάνο αντιμετώπισης σε σχέση με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας,
επικοινωνία και διαχείριση ΜΜΕ.
Μεθοδολογία: σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις, διάλογος, πρακτικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια,
παραδείγματα διαχείρισης κρίσεων.
Διάρκεια: 12 ώρες (2 ημέρες).
5) Παρακίνηση Ομάδας
Οφέλη: Στελέχη που ασκούν διοίκηση είτε λόγω ιεραρχικής θέσης, είτε κατά περίπτωση για τη
διαχείριση έργων θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την παρακίνηση του ανθρώπινου
δυναμικού που διοικούν, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την εμπέδωση της
αφοσίωσης προς την εταιρεία.
Περιεχόμενα: διάγνωση των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας της ομάδας,
διακρίβωση/προσδιοριμός του επιθυμητού τύπου της ομάδας μας και τρόποι ανάπτυξης στην
κατεύθυνση αυτή, επίλυση προβλημάτων, ενίσχυση της συνεργασιμότητας, ενεργητική ακρόαση,
μαθαίνοντας από λάθη, αυτοπαρακίνηση και προσωπική ανάπτυξη, αναγνώριση.
Μεθοδολογία: σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις, διάλογος, πρακτικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια,
επαγγελματικά παιχνίδια ομαδικότητας.
Διάρκεια: 12 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες).
6) Επικοινωνία και Δικτύωση
Οφέλη: Η βελτίωση της εξωστρέφειας των αναπτυξιακών εταιρειών σε σχέση με το τοπικό τους
περιβάλλον, αλλά και η ανάπτυξη εξωστρέφειας σε ένα διεθνές (παγκοσμιοποιημένο) περιβάλλον
είναι ανάγκες του «σήμερα», αλλά γίνονται όλο και περισσότερο απαραίτητες για την μελλοντική
τους πορεία.
Περιεχόμενα: ανάπτυξη και βελτίωση της φερεγγυότητας του φορέα, κριτήρια ποιότητας φορέα,
επικοινωνιακά εργαλεία, κύκλοι πληροφόρησης, συμμετοχή σε δίκτυα παρεμφερών φορέων,
ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών, η χρήση του Internet, ανάπτυξη της εξωστρέφειας των
στελεχών της εταιρείας, η εργασία μέσα σε πολυεθνικές ομάδες.
Μεθοδολογία: σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις, διάλογος, πρακτικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια.
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Διάρκεια: 12 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες).
7) Project Cycle Management (PCM)
Οφέλη: Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν στη χρήση μιας μεθοδολογίας, η οποία εφαρμόζεται
ευρέως τόσο στις υπηρεσίες της Ε.Ε., όσο και από αντίστοιχους φορείς στα περισσότερα ΚράτηΜέλη της Ε.Ε. Η κατανόηση της μεθοδολογίας PCM από τους συμμετέχοντες και η εξοικείωσή τους
με τις τεχνικές και τα εργαλεία της. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της μεθοδολογίας στο
επίπεδο δράσης των συμμετεχόντων.
Περιεχόμενα: η ιστορική εξέλιξη και οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας, επισκόπηση της
διαδικασίας και των εργαλείων της μεθοδολογίας, οι λειτουργίες του PCM, το Λογικό Πλαίσιο
Αναφοράς, εκτίμηση διαχειριστικής επάρκειας του φορέα (προσαρμοσμένα στο ελληνικό
κανονιστικό πλαίσιο).
Μεθοδολογία: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακό χαρακτήρα (workshop) και εφαρμόζονται τεχνικές
METAPLAN.
Διάρκεια: 12 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες).
Οι παραπάνω μελέτες και ενέργειες επιμόρφωσης είναι ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν σε
μεταγενέστερη φάση, σε συνεργασία με την ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Α) Εκπόνηση μελετών για τις περιοχές εφαρμογής.
1.
Κεντρικός σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης του
Τοπικού Προγράμματος και η δημιουργία ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων και διαχείρισης, που
θα εξετάζει την πορεία του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που έχουν υιοθετηθεί,
2. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και ανάλυση των καινοτόμων συστημάτων τοπικής
δημοκρατίας που μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγή τοπικής ανάπτυξης μέσω νέων θεσμών
και η αξιολόγηση της συμβολής τους στη διαμόρφωση των συνθηκών για την επίτευξη της τοπικής
ανταγωνιστικότητας.
3. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάπτυξη και ορθολογική οργάνωση της κτηνοτροφικής
παραγωγής σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση,
4. Σκοπός της μελέτης είναι ο εντοπισμός των στοιχείων εκείνων στα οποία υπεισέρχονται στην
περιοχή παρέμβασης αντιθέσεις και συγκρούσεις αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος
και τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες, και η εκπόνηση σχεδίου δράσης για την άρση τους και
τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, των τοπικών εισοδημάτων και των σχέσεων ΟΤΑ
και τοπικού πληθυσμού.
5. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις της μεγάλης μείωσης της απασχόλησης
στον πρωτογενή τομέα με ταυτόχρονη αύξηση του τριτογενή στην οικονομία της Ανατολικής
Πελοποννήσου και στην κοινωνικο-οικονομική της ανάπτυξη.
Β) Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή
στρατηγική
Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού για τους στόχους, τη
στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα αυτού. Στα πλαίσια των
ενεργειών της ενημέρωσης εντάσσεται η διεξοδική πληροφόρηση του πληθυσμού για τις
διαδικασίες εφαρμογής (επιλογή, απόρριψη, παρακολούθηση, έλεγχοι, επιπτώσεις, αποτελέσματα
αξιολόγησης κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια διαχείρισης των πόρων.
Γ) Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
Στόχος των ενεργειών προβολής προώθησης είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση των σημαντικών
στοιχείων φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των βασικότερων χαρακτηριστικών
αρχιτεκτονικής παράδοσης και τέλος του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Ειδικότερα, οι
ενέργειες αυτές στοχεύουν σε: 1) Ανάδειξη, προβολή και διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης
της περιοχής, 2) Ανάδειξη και διατήρηση των στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς, 3) Καταγραφή των στοιχείων της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς
επίσης και των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (διαδρομές, μνημεία,
αξιοθέατα, ηθογραφία, παραδοσιακά προϊόντα και δρώμενα, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ.).
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Δ) Ενέργειες Επιμόρφωσης Ατόμων με Ηγετικό Ρόλο:
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΟΤΔ σε θέματα: 1) διαχείρισης χρόνου, 2) ολοκλήρωσης
εργασιών, 3) διαχείρισης ενδο-εταιρικών κρίσεων και κρίσεων στις σχέσεις με το εξωτερικό
περιβάλλον, 4) υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος χωρίς κωλύματα που κοστίζουν στην
αποτελεσματικότητα και επιτυχία του.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α) Εκπόνηση μελετών για τις περιοχές εφαρμογής
1) Βελτίωση των διαδικασιών και της στρατηγικής υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος και
βελτίωση των δεικτών του,
2) Η ενίσχυση των τοπικών συνεργασιών και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
αναπτυξιακής αποστολής των ΟΤΑ,
3) Η πληρέστερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση των φυσικών βοσκοτόπων, η εξυγίανση και
βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και του
εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης και ιδιαίτερα της ορεινής ζώνης,
4) Η διευκόλυνση των επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια σε ισορροπία με την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος,
5) Η ανάλυση των αιτίων, η μελέτη του φαινομένου σε βάθος και προτάσεις ως βάση για το
σχεδιασμό πολιτικών ομαλής προσαρμογής στις κατευθύνσεις της ΚΑΠ αλλά και της προστασίας του
αγροτικού χώρου.
Β) Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή
στρατηγική
1) αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος,
2) αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού στις ενέργειες προώθησης – προβολής του Τοπικού
Προγράμματος,
3) αύξηση της ευαισθητοποίησης και εμπιστοσύνης του πληθυσμού στις εθνικές πολιτικές και τις
πολιτικές της Ε.Ε.
Γ) Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
1) αύξηση της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού αναφορικά με την προστασία και ανάδειξη της
τοπικής κληρονομιάς,
2) μείωση της υποβάθμιση του τοπικού φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
3) βελτίωση του τοπικού τουριστικού προϊόντος
Δ) Ενέργειες Επιμόρφωσης Ατόμων με Ηγετικό Ρόλο:
1) Επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΟΤΔ – ταχύτητα λήψης αποφάσεων,
2) Διασφάλιση της διαφάνειας διαδικασιών και διαχείρισης,
3) Αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση έργων και πόρων,
4) Προσαρμογή στα Ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης,
5) Ενίσχυση διαφάνειας και διάχυσης πληροφοριών,
6) Ανάδειξη στελεχών σε τοπικό επίπεδο,
7) Εμπέδωση θεσμών τοπικής δημοκρατίας.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Α) Εκπόνηση μελετών για τις περιοχές εφαρμογής
1) Η ΟΤΔ και τα στελέχη της,
2) Οι τοπικοί συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς,
3) Οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην περιοχή παρέμβασης,
4) Οι τοπικοί επιχειρηματίες,
5) Ο τοπικός πληθυσμός.
Β) Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή
στρατηγική
Ο τοπικός πληθυσμός.
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Γ) Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
1) Ο τοπικός πληθυσμός,
2) Οι ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης,
3) Οι Τοπικοί Επιχειρηματίες στον Τουριστικό Τομέα.
Δ) Ενέργειες Επιμόρφωσης Ατόμων με Ηγετικό Ρόλο:
Στελέχη της ΟΤΔ με ηγετικό ρόλο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

103.679,00

Ίδια Συμμετοχή

0,00

Συνολικό Κόστος

103.679,00

Ακολουθεί πίνακας μεταβολής Δημόσιας Δαπάνης δράσεων και δεικτών εκροών:

Κωδ.
Υπομέτρ
ου

L 123α

Αριθμός
παρεμβάσεων
(δείκτης
εκροών)
αρχικής
πρότασης

Αριθμός
παρεμβάσε
ων (δείκτης
εκροών)
αναμορφω
μένης
πρότασης

%
μεταβολής
δείκτη
εκροών
δράσης

2.150.000

750.000

-65,12%

15

6

-60,00%

2.150.000

750.000

-65,12%

15

6

-60,00%

1.200.000

348.450

-70,96%

9

2

-77,78%

600.000

158.850

-73,53%

14

3

-78,57%

900.000

360.000

-60,00%

3

1

-66,67%

120.000

0

-100,00%

3

0

-100,00%

360.000

101.400

-71,83%

6

2

-66,67%

240.000

80.700

-66,38%

8

2

-75,00%

Τίτλος Δράσης

Αύξηση της αξίας των
γεωργικών προϊόντων
*
ΣΥΝΟΛΟ L 123

L 311

Δημ. Δαπάνη
δράσης
αναμορφωμένη
ς πρότασης

%
μεταβολής
Δημ.
Δαπάνης
δράσης

Δημ.
Δαπάνη
δράσης
αρχικής
πρότασης

Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
μικρής δυναμικότητας
υποδομών
διανυκτέρευσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
χώρων εστίασης και
αναψυχής
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επισκέψιμων
αγροκτημάτων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση
του τουρισμού της
υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές
μορφές τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών,
χώροι γευσιγνωσίας)
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
μονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών μονάδων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών
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Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
πρωτογενούς
γεωργικής
παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την
α΄ μεταποίηση
ΣΥΝΟΛΟ L 311
Ιδρύσεις, επεκτάσεις
και εκσυγχρονισμοί
βιοτεχνικών μονάδων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις
και εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών
Ιδρύσεις, επεκτάσεις
312
και εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την
α΄ μεταποίηση
Δικτύωση ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ L 312
Ίδρυση και
εκσυγχρονισμός
τοπικών κέντρων
τουριστικής
πληροφόρησης
(γραφεία – περίπτερα
ενημέρωσης και
πληροφόρησης)
Σήμανση αξιοθέατων
και μνημείων
Ποδηλατικές
διαδρομές σε
περιοχές της
αγροτικής υπαίθρου
Προβολή και
προώθηση των
συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των
περιοχών
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
μικρής δυναμικότητας
313
υποδομών
διανυκτέρευσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
χώρων εστίασης και
αναψυχής
Ιδρύσεις και
εκσυγχρονισμοί
γραφείων
οργάνωσης,
πληροφόρησης και
προώθησης
αγροτικού τουρισμού
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση
του τουρισμού της
υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές

456.000

80.700

-82,30%

6

1

-83,33%

3.876.000

1.130.100

-70,84%

49

11

-77,55%

600.000

180.000

-70,00%

9

2

-77,78%

360.000

120.000

-66,67%

12

3

-75,00%

600.000

180.000

-70,00%

10

3

-70,00%

300.000

180.000

-40,00%

2

2

0,00%

1.860.000

660.000

-64,52%

33

10

-69,70%

300.000

90.000

-70,00%

6

2

-66,67%

200.000

60.000

-70,00%

1

1

0,00%

200.000

0

-100,00%

2

0

-100,00%

175.000

50.400

-71,20%

10

2

-80,00%

3.000.000

900.000

-70,00%

17

4

-76,47%

1.200.000

380.000

-68,33%

19

5

-73,68%

240.000

69.975

-70,84%

2

1

-50,00%

120.000

69.975

-41,69%

3

2

-33,33%

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

59

“Ανατολική Πελοπόννησος –
Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”

Αναμορφωμένη Πρόταση
μορφές τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών,
χώροι γευσιγνωσίας)

ΣΥΝΟΛΟ L 313
Έργα υποδομής
μικρής κλίμακας
(μικρά
εγγειοβελτιωτικά
έργα, έργα
διαχείρισης υδατικών
πόρων, μικρά έργα
πρόσβασης στις
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις)**
Κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής
ηλικίας, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία,
χώροι άσκησης
321
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
Ενίσχυση
πολιτιστικών
εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων
ανάδειξης και
διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς
– στήριξη
πολιτιστικών φορέων
για μικρής κλίμακας
υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων,
στολών
ΣΥΝΟΛΟ L 321
Βελτίωση και
ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων
Αποκατάσταση
322
κτιρίων για
κοινωφελή χρήση
Αποκατάσταση
εξωτερικών όψεων
κτισμάτων
ΣΥΝΟΛΟ L 322
Διατήρηση,
αποκατάσταση και
αναβάθμιση
περιοχών, όπως
βελτίωση – σήμανση
μονοπατιών,
φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά
έργα μικρής κλίμακας
για την προστασία
του εδάφους,
διαμόρφωση θέσεων
θέας, καθώς και
δράσεις
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης

5.435.000

1.620.350

-70,19%

41

17

-58,54%

1.100.000

300.000

-72,73%

6

2

-66,67%

150.000

50.000

-66,67%

2

1

-50,00%

100.000

129.300

29,30%

5

5

0,00%

1.350.000

479.300

-64,50%

13

8

-38,46%

400.000

120.000

-70,00%

3

1

-66,67%

200.000

70.000

-65,00%

3

1

-66,67%

187.500

60.000

-68,00%

7

3

-57,14%

787.500

250.000

-68,25%

13

5

-61,54%

200.000

90.000

-55,00%

5

2

-60,00%
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Διατήρηση,
αποκατάσταση και
αναβάθμιση
πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου
τα οποία είχαν
παραγωγική
δραστηριότητα μόνο
κατά το παρελθόν και
ενισχύονται ώστε να
καταστούν
επισκέψιμα και
επιδεικτικά (όπως
μύλοι, λιοτρίβια,
πατητήρια)
Παρεμβάσεις σε
υφιστάμενα κτίρια για
τη μετατροπή τους σε
μουσεία-συλλογέςεκθετήρια που
σχετίζονται με τη
λαογραφική /
αγροτική /
πολιτιστική
κληρονομιά***
ΣΥΝΟΛΟ L 323
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

262.500

80.250

-69,43%

3

1

-66,67%

425.000

150.000

-64,71%

3

1

-66,67%

887.500

320.250

-63,92%

11

4

-63,64%

16.346.000

5.210.000

-68,13%

175

61

-65,14%

Με τον υπολογισμό του Μέτρου 431 ως ποσοστό 19,99 % του Μέτρου 41 του τοπικού
προγράμματος πραγματοποιείται αύξηση του ποσοστού –σε σχέση με την αρχική πρόταση κατά 0,99% η οποία επιφέρει αλλαγή στα αποτελέσματα της αξιολόγησης αλλά σε βαθμό που
δεν επιρεάζεται η ένταξη της ΟΤΔ στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.5
της προκήρυξης.
Η αλλαγή αυτή κρίνεται απαραίτητη μετά την μείωση του προϋπολογισμού του Προγράμματος
κατά 67,89% προκειμένου οι δαπάνες λειτουργίας, απόκτησης δεξιοτήτων και εμψύχωσης να
ενισχυθούν, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του Μέτρου 431α δεν επαρκούν για την πλήρη
απασχόληση κατ’ ελάχιστον 4 στελεχών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Όσο το μέτρο 421 ακολουθεί
αναμορφωμένης πρότασης.

πίνακας

μεταβολής

Δημόσιας

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421α Διατοπική συνεργασία
Τίτλος σχεδίου
Νήσος Πελοπόννησος
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421β Διακρατιή συνεργασία
Τίτλος σχεδίου

Δαπάνης

αρχικής

και

Δημόσια Δαπάνη
50.000,00
50.000,00
Δημόσια Δαπάνη

Ανταλλαγή Εμπειριών και Ανάπτυξη Κοινών Στρατηγικών στην
Προώθηση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
Δίαυλοι Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Προβολή, Προώθηση
και Διάθεση Ποιοτικών Τοπικών Προϊόντων Ελαιολάδου
Το Πολιτιστικό Απόθεμα των Αγροτικών Προϊόντων της Γηραιάς
Ηπείρου
PARKS PROTECTION II – Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική
Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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20.000,00
25.000,00
13.521,00
40.000,00
98.521,00
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

148.521,00

Τα προτεινόμενα σχέδια είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν μετά από σχετική έγκριση της
ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Παραδοχές για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους, της δημόσιας δαπάνης και της ιδίας
συμμετοχής στα πλαίσια συμπλήρωσης του ΠΙΝΑΚΑ 1 : « ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ – ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» μόνο στις δράσεις στις
οποίες τα ποσοστά ενίσχυσης αλλάζουν από 1/1/2011
Δράση 123α: Το 75% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010 (επενδύσεις >200.000 €) και το
25% μετά το 2011.
Δράση 311 - 1: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 311 - 2: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 311 - 3: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 311 - 5: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 311 - 6: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 311 - 7: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 312 - 1: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 312 - 2: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 312 - 3: Το 75% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010 και το 25% μετά το 2011.
Δράση 312 - 5: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 313 - 5: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 313 - 6: Το 60% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010 και το 40% μετά το 2011.
Δράση 313 - 7: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
Δράση 313 - 8: Το 100% θα συμβασιοποιηθεί έως 31/12/2010.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ – ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ
L 123 α
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L 311- 1
L 311- 2
L 311- 3
L 311- 4
L 311- 5
L 311- 6
L 311- 7
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L 312- 1
L 312- 2
L 312- 3
L 312- 5
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L 313- 1
L 313- 2
L 313- 3
L 313- 4
L 313- 5
L 313- 6
L 313- 7
L 313- 8
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L 321-1
L 321-2
L 321-3
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L 322-1
L 322-2
L 322-3
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L 323-1
L 323-2β
L 323-4
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ
Νήσος Πελοπόννησος
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Ανταλλαγή Εμπειριών και
Ανάπτυξη Κοινών
Στρατηγικών στην
Προώθηση της
Βιολογικής Κτηνοτροφίας
Δίαυλοι Ανταλλαγής
Καλών Πρακτικών για
την Προβολή, Προώθηση
και Διάθεση Ποιοτικών
Τοπικών Προϊόντων
Ελαιολάδου
Το Πολιτιστικό Απόθεμα
των Αγροτικών
Προϊόντων της Γηραιάς

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
1.312.500,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
750.000,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
600.000,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
150.000,00

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
562.500,00

1.312.500,00
580.750,00
264.750,00
600.000,00
0,00
169.000,00
134.500,00
134.500,00
1.883.500,00
300.000,00
200.000,00
315.000,00
300.000,00
1.115.000,00
90.000,00
60.000,00
72.000,00
1.500.000,00
684.000,00
116.625,00
116.625,00
2.639.250,00
300.000,00
50.000,00
172.400,00
522.400,00
120.000,00
70.000,00
100.000,00
522.400,00
90.000,00
107.000,00
150.000,00
347.000,00
8.342.050,00
50.000,00
50.000,00

750.000,00
348.450,00
158.850,00
360.000,00
0,00
101.400,00
80.700,00
80.700,00
1.130.100,00
180.000,00
120.000,00
180.000,00
180.000,00
660.000,00
90.000,00
60.000,00
0,00
50.400,00
900.000,00
380.000,00
69.975,00
69.975,00
1.620.350,00
300.000,00
50.000,00
129.300,00
479.300,00
120.000,00
70.000,00
60.000,00
250.000,00
90.000,00
80.250,00
150.000,00
320.250,00
5.210.000,00
50.000,00
50.000,00

600.000,00
278.760,00
127.080,00
288.000,00
0,00
81.120,00
64.560,00
64.560,00
904.080,00
144.000,00
96.000,00
144.000,00
144.000,00
528.000,00
72.000,00
48.000,00
0,00
40.320,00
720.000,00
304.000,00
55.980,00
55.980,00
1.296.280,00
240.000,00
40.000,00
103.440,00
383.440,00
96.000,00
56.000,00
48.000,00
200.000,00
72.000,00
64.200,00
120.000,00
256.200,00
4.168.000,00
40.000,00
40.000,00

150.000,00
69.690,00
31.770,00
72.000,00
0,00
20.280,00
16.140,00
16.140,00
226.020,00
36.000,00
24.000,00
36.000,00
36.000,00
132.000,00
18.000,00
12.000,00
0,00
10.080,00
180.000,00
76.000,00
13.995,00
13.995,00
324.070,00
60.000,00
10.000,00
25.860,00
95.860,00
24.000,00
14.000,00
12.000,00
50.000,00
18.000,00
16.050,00
30.000,00
64.050,00
1.042.000,00
10.000,00
10.000,00

562.500,00
232.300,00
105.900,00
240.000,00
0,00
67.600,00
53.800,00
53.800,00
753.400,00
120.000,00
80.000,00
135.000,00
120.000,00
455.000,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
600.000,00
304.000,00
46.650,00
46.650,00
1.018.900,00
0,00
0,00
43.100,00
43.100,00
0,00
0,00
40.000,00
272.400,00
0,00
26.750,00
0,00
26.750,00
3.132.050,00
0,00
0,00

20.000,00

20.000,00

16.000,00

4.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

13.521,00

13.521,00

10.816,80

2.704,20

0,00
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Ηπείρου
PARKS PROTECTION II –
Διαχείριση, Προστασία
και Οικονομική Ανάπτυξη
Προστατευόμενων
Περιοχών
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ
431α
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
431β
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

40.000,00

40.000,00

32.000,00

8.000,00

0,00

98.521,00
148.521,00
937.800,00
937.800,00
103.679,00
103.679,00
1.041.479,00
9.532.050,00

98.521,00
148.521,00
937.800,00
937.800,00
103.679,00
103.679,00
1.041.479,00
6.400.000,00

78.816,80
118.816,80
750.240,00
750.240,00
82.943,20
82.943,20
833.183,20
5.120.000,00

19.704,20
29.704,20
187.560,00
187.560,00
20.735,80
20.735,80
208.295,80
1.280.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.132.050,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
Δημόσια
Δαπάνη
αρχικής
πρότασης

ΜΕΤΡΟ 41
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 123
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 311
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 312
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 313
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 321
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 322
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 323
ΜΕΤΡΟ 421
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421α
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421β
ΜΕΤΡΟ 431
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 431α
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 431β
ΣΥΝΟΛΟ

16.346.000,00
2.150.000,00
3.876.000,00
1.860.000,00
5.435.000,00
1.350.000,00
787.500,00
887.500,00
480.000,00
216.000,00
264.000,00
3.105.740,00
2.778.820,00
326.920,00
19.931.740,00

% επί της
συνολικής
Δημόσιας
Δαπάνης της
αρχικής
πρότασης

Δημόσια
Δαπάνη
αναμορφωμένης
πρότασης

82,01%
10,79%
19,45%
9,33%
27,27%
6,77%
3,95%
4,45%
2,41%
1,08%
1,32%
15,58%
13,94%
1,64%
100,00%

% επί της
συνολικής
Δημόσιας
Δαπάνης της
αναμορφωμένης
πρότασης

5.210.000,00
750.000,00
1.130.100,00
660.000,00
1.620.350,00
479.300,00
250.000,00
320.250,00
148.521,00
50.000,00
98.521,00
1.041.479,00
937.800,00
103.679,00
6.400.000,00

81,41%
11,72%
17,66%
10,31%
25,32%
7,49%
3,91%
5,00%
2,32%
0,78%
1,54%
16,27%
14,65%
1,62%
100,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 431 α
Σύνολο
Δημόσιας
Δαπάνης μέτρου
431α
937.800,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

77.800,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

130.000,00

130.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας Ιεράρχησης περιοχών για επενδύσεις υποδμών διανυκτέρευσης και χώρων
εστίασης
ΖΩΝΕΣ
ΔΗΜΟΙ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Υποδομές
Διανυκτέρευσης,
(Δράσεις 311-1, 311-3
& 313-5)

Χώροι Εστίασης
(Δράσεις 311-2
& 313-6)

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ. Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Δ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Δ. ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ

Δ. ΤΕΓΕΑΣ

Άστρους
Βερβένων
Μελιγούς
Παραλίου Άστρους
Λεωνιδίου
Βλαχοκερασέας
Αγ. Βαρβάρας
Αλεποχωρίου
Βουρβούρων
Κερασιάς
Κολλινών
Πηγαδακίων
Σταδίου
Αλέας
Βουνού
Γαρέας
Επισκοπής
Καμαρίου
Κανδάλου
Κερασίτσης
Λιθοβουνίων
Μαγούλας
Μανθυρέας
Μαυρικίου
Ριζών
Στρίγκου
Τζίβα
Ψηλής Βρύσης
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Γ
B
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Δ. ΑΡΓΟΥΣ

Δ. ΑΣΙΝΗΣ

Δ. ΛΕΡΝΑΣ
Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

Αρίας
Λευκακίων
Πυργιωτίκων
Δαλαμανάρας
Κεφαλαρίου
Πυργέλλας
Δρεπάνου
Τολού
Ασίνης
Ιρίων
Καρνεζαίικων
Μύλων
Ανδρίτσης
Κιβερίου
Σκαφιδακίου
Νέας Κίου
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Δ. ΝΕΑΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΔΗΜΟΙ

Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ. ΑΣΩΠΟΥ

Δ. ΒΟΙΩΝ

Δ. ΓΥΘΕΙΟΥ

Δ. ΕΛΟΥΣ

Δ. ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Δ. ΚΡΟΚΕΩΝ

Δ. ΜΟΛΑΩΝ

Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
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Νέας Τίρυνθας
Αγίου Αδριανού
Νέου Ροεινού
ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Γ
Γ
Γ
ΖΩΝΕΣ
Υποδομές
Διανυκτέρευσης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αμυκλών
Αφισίου
Καλυβιών Σοχάς
Κλαδά
Παπαδιανίκων
Ασωπού
Δαιμονίας
Φοινικίου
Νεάπολης
Αγίου Γεωργίου
Αγίου Νικολάου Βοιών
Αγίων Αποστόλων
Άνω Καστανέας
Βελανιδίων
Ελίκας
Κάμπου
Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς
Λαχίου
Μεσοχωρίου
Παντανάσσης
Φαρακλού
Γυθείου
Βλαχιώτη
Αγ. Ιωάννη (πρώην Κ. Απιδέας)
Αστερίου
Γλυκόβρυσης
Γουβών
Έλους
Μυρτέας
Πλατάνας
Σκούρας
Κροκεών
Βασιλακίου
Δαφνίου
Λάγιου
Μολάων
Ελαίας
Κουπιών
Μεταμορφώσεως
Πακίων
Συκέας
Μονεμβασίας
Αγγελώνας
Αγ. Δημητρίου Μονεμβασίας
Αγ. Ιωάννου Επιδαύρου Λιμήρας
Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας
Βελιών
Ελληνικού
Λιρών
Νομίων
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Δ. ΝΙΑΤΩΝ

Δ. ΣΚΑΛΑΣ

Κ. ΕΛΑΦΟΝΝΗΣΟΥ

Ταλάντων
Απιδέας
Σκάλας
Βρονταμά
Γραμμούσης
Λεήμονα
Περιστερίου
Στεφανιάς
Κ.Δ. Ελαφοννήσου
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