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ΦΘΥ «ΕΜ ΦΩΟ ΜΑΦΩ ΣΤΡΥ ΦΑ ΣΑΟΩ» ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ 

 

1.1. ΜΑΦΑΓΤΑΦΘ ΦΩΟ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΔΙΑΒΡΧΝΕΧΥΘΥ 

 

Σίνακασ 1: Υυγκεντρωτικόσ Σίνακασ Ενεργειϊν Διαβοφλευςθσ* 

Θμερομθνία 
διεξαγωγισ 

Φόποσ 
διεξαγωγισ 

Είδοσ Φορζων που 
ςυμμετείχαν 

Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

Αντικείμενο Διαβοφλευςθσ 

08-08-2016 Δ.Κ. 
Βελονάδων 

Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

29 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Επικζντρωςθ και 
ειδικζσ ειςθγιςεισ για τθν ανάπτυξθ 
του τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα. 

09-08-2016 Δ.Κ. Αχαράβθσ Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

25 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Επικζντρωςθ και 
ειδικζσ ειςθγιςεισ για τθν ανάπτυξθ 
του τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα. 

10-08-2016 Δ.Κ. Άνω 
Κορακιάνασ 

Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

18 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Επικζντρωςθ και 
ειδικζσ ειςθγιςεισ για τον ρόλο των 
παραδοςιακϊν οικιςμϊν  ςτθ 
δθμιουργία μιασ αειφόρου 
τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

17-08-2016 Δ.Κ. Αγίου 
Ματκαίου 

Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

15 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Επικζντρωςθ και 
ειδικζσ ειςθγιςεισ για τθν 
τυποποίθςθ  των αγροτικϊν 
προϊόντων  και των παραγωγικϊν 
δυνατοτιτων τθσ λίμνθσ Κοριςςίων  
ςτο τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 

19-08-2016 Τ.Κ. Αγίου 
Λωάννθ 

Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

21 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Ειδικι ειςιγθςθ για 
τθν μεταποίθςθ κτθνοτροφικϊν 
προϊόντων. 

24-08-2016 Δ.Κ. 
Κυνοπιαςτϊν 

Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

10 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Ειδικι ειςιγθςθ για 
τον πολιτιςμό και τουσ 
παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ. 

25-08-2016 Δ.Κ. 
Λευκίμμθσ 

Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

22 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Ειδικζσ ειςθγιςεισ 
για τθν γαςτρονομία και τον 
τουριςμό και για τισ δυνατότθτεσ 
ανάπτυξθσ του αλιευτικοφ 
τουριςμοφ. 

10-09-2016 Τ.Κ. Καρυάσ Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

23 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Συγκριτικά 
πλεονεκτιματα  και  μειονεκτιματα 
τθσ περιοχισ του Διμου Λευκάδασ. 
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10-09-2016 Δ.Κ. Λευκάδασ Δθμόςιοι και 
Λδιωτικοί 

12 Στόχοι και προτεραιότθτεσ του 
προγράμματοσ. Συγκριτικά 
πλεονεκτιματα  και  μειονεκτιματα 
τθσ περιοχισ του Διμου Λευκάδασ. 

* το υλικό τθσ διαβοφλευςθσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα «Υλικό Διαβοφλευςθσ με τθν Τοπικι 
Κοινωνία» 

 

1.2. ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΦΩΟ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΩΟ ΔΙΑΒΡΧΝΕΧΥΘΥ 

 

Σίνακασ 2: Αναλυτικόσ Σίνακασ ανά ενζργεια διαβοφλευςθσ 

Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Φ.Μ. Βελονάδων (Δ.Ε. 
Εςπερίων Μζρκυρασ) 

Θμερομθνία διεξαγωγισ 08-08-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 29 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Συμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Βελονάδων Λδιωτικόσ 3 

2. Δθμοτικι Μοινότθτα Αυλιωτϊν Δθμόςιοσ 1 

3. Φοπικι Μοινότθτα Δάφνθσ Δθμόςιοσ 1 

4. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Αρκαδάδων Λδιωτικόσ 1 

5. Φοπικι Μοινότθτα Αγ. Δοφλων 
Δθμόςιοσ 

1 

6. Φοπικι Μοινότθτα Αγραφϊν 
Δθμόςιοσ 

1 

7. Φοπικι Μοινότθτα Αγροφ 
Δθμόςιοσ 

1 

8. Φοπικι Μοινότθτα Βελονάδων 
Δθμόςιοσ 

1 

9. Δθμοτικι Μοινότθτα Μαρουςάδων 
Δθμόςιοσ 

1 

10. Φοπικι Μοινότθτα Βαλανειοφ 
Δθμόςιοσ 

1 

11. ΦΡΕΒ Ουμφϊν 
Δθμόςιοσ 

1 

12. ΦΡΕΒ Αγραφϊν 
Δθμόςιοσ 

1 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 
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13. Νοιποί Ιδιϊτεσ Λδιωτικόσ 15 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Διατφπωςθ προβλθματιςμϊν ςε ςχζςθ με το τουριςτικό 
πρότυπο 

 Ρροτάςεισ για αναβάκμιςθ των παρεχόμενων τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν 

 Ρροτάςεισ για ανάπτυξθ νζων εναλλακτικϊν μορφϊν 
τουριςμοφ και ςφνδεςθσ του τουριςμοφ με τθν πολιτιςτικι 
φυςιογνωμία τθσ περιοχισ και με το περιβάλλον 

 

 

Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Φ.Μ. Αγίου 
Σαντελειμωνα (Αχαράβθ) (Δ.Ε. Θιναλίων Μζρκυρασ) 

Θμερομθνία διεξαγωγισ 09-08-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 25 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ/Φοπικό Υφμφωνο 
Αγ. Σαντελειμωνα  

Λδιωτικόσ 2 

2. Δθμοτικι Μοινότθτα Ουμφϊν Δθμόςιοσ 1 

3. Ακλθτικόσ μιλοσ Αχιλλζασ Ουμφϊν Λδιωτικόσ 1 

4. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Σλάτωνα Λδιωτικόσ 1 

5. Δθμοτικι Μοινότθτα Μαςςιόπθσ Δθμόςιοσ 3 

6. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Ουμφϊν Λδιωτικόσ 2 

7. Φοπικι Μοινότθτα Μλθματιάσ Δθμόςιοσ 2 

8. Αγροτικόσ Υυνεταιριςμόσ Ουμφϊν Λδιωτικόσ 1 

9. Νοιποί Ιδιϊτεσ Λδιωτικόσ 12 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Επενδυτικό ενδιαφζρον διαπιςτϊνεται ςτον τομζα τθσ 
βελτίωςθσ των υποδομϊν διανυκτζρευςθσ 

 Μεταςτροφι του τουριςτικοφ προτφπου, με τθν προϊκθςθ 
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ (περιπατθτικόσ, 
κρθςκευτικόσ) 

 Ανάγκθ για προϊκθςθ-προβολι τοπικϊν αγροτικϊν 
προϊόντων (π.χ. Κουμ Κουάτ) 

 

 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 
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Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Δ.Μ. Άνω Μορακιάνασ 
(Δ.Ε. Φαιάκων Μζρκυρασ) 

Θμερομθνία διεξαγωγισ 10-08-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 18 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Δθμοτικι Μοινότθτα Άνω Μορακιάνασ Δθμόςιοσ 5 

2. Δθμοτικι Μοινότθτα Μάτω Μορακιάνασ Δθμόςιοσ 1 

3. Φιλαρμονικι Μορακιάνασ Δθμόςιοσ 1 

4. Ιόνιο Σανεπιςτιμιο Δθμόςιοσ 1 

5. Νοιποί Ιδιϊτεσ Λδιωτικόσ 10 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Ανάγκθ αναβίωςθσ των παραδοςιακϊν οικιςμϊν που 
υπάρχουν ςτθν περιοχι 

 Επενδυτικό ενδιαφζρον για αποκατάςταςθ και μετατροπι 
των παραδοςιακϊν οικθμάτων ςε ξενϊνεσ 

 Ροιοτικι αναβάκμιςθ των υποδομϊν διανυκτζρευςθσ 

 Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ (π.χ. 
γαςτρονομικόσ) και ςφνδεςι του με τον πρωτογενι τομζα. 

 

 

 

Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Δ.Μ. Αγίου Ξατκαίου 
(Δ.Ε. Ξελιτειζων Μζρκυρασ) 

Θμερομθνία διεξαγωγισ 17-08-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 15 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Δθμοτικι Μοινότθτα Αγίου Ξατκαίου Δθμόςιοσ 2 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 
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2. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Αγίου Ξατκαίου Λδιωτικόσ 1 

3. Φιλαρμονικι Αγίου Ξατκαίου Δθμόςιοσ 2 

4. Φοπικι Μοινότθτα Ξωραΐτικων Δθμόςιοσ 1 

5. Χορωδία Φ.Μ. Βουνιατάδων Λδιωτικόσ 2 

6. Φοπικι Μοινότθτα Άνω Σαυλιάνασ  Δθμόςιοσ 1 

7. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Αγίου Ξατκαίου Λδιωτικόσ 1 

8. Νοιποί Ιδιϊτεσ Λδιωτικόσ 5 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Ζντονο ενδιαφζρον εκδθλϊκθκε για παραγωγι βιολογικϊν 
προϊόντων όπωσ το ελαιόλαδο. Διαπιςτϊκθκε θ ανάγκθ 
ςυνεργαςίασ επιχειριςεων για προϊκθςθ των αγροτικϊν 
προϊόντων ςτθν αγορά 

 Επενδυτικό ενδιαφζρον για αποκατάςταςθ και μετατροπι 
των παραδοςιακϊν οικθμάτων ςε ξενϊνεσ 

 Ανάγκθ για ποιοτικι αναβάκμιςθ των υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ 

 Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ (π.χ. 
γαςτρονομικόσ) και ςφνδεςι του με τον πρωτογενι τομζα. 

 

 

Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Φ.Μ. Αγίου Ιωάννθ 
(Δ.Ε. Σαρελίων Μζρκυρασ) 

Θμερομθνία διεξαγωγισ 19-08-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 21 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Δθμοτικι Μοινότθτα Νιαπάδων Δθμόςιοσ 1 

2. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Αγίου Ιωάννθ Λδιωτικόσ 1 

3. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Σαρελίων Λδιωτικόσ 1 

4. Φοπικι Μοινότθτα Άφρασ Δθμόςιοσ 1 

5. Φοπικι Μοινότθτα Βάτου Δθμόςιοσ 1 

6. Φοπικι Μοινότθτα Ξαρμάρου Δθμόςιοσ 1 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 
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7. Φοπικι Μοινότθτα Σζλεκα Δθμόςιοσ 1 

8. Φοπικι Μοινότθτα Αγίου Ιωάννθ Δθμόςιοσ 1 

9. Φοπικι Μοινότθτα Ξακράδων Δθμόςιοσ 1 

10. Φοπικι Μοινότθτα Γαρδελάδων Δθμόςιοσ 1 

11. Δθμοτικι Μοινότθτα Υιναράδων Δθμόςιοσ 1 

12. Νοιποί Ιδιϊτεσ Λδιωτικόσ 10 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Επενδυτικό ενδιαφζρον για τθν μεταποίθςθ αγροτικϊν 
προϊόντων (τυρί, αλλαντικά), κακϊσ και για τθ βιοτεχνία 
ξφλου 

 Επενδυτικό ενδιαφζρον για εκςυγχρονιςμό των 
υφιςτάμενων τουριςτικϊν καταλυμάτων κακϊσ και για 
μετατροπι των παραδοςιακϊν οικθμάτων ςε ξενϊνεσ 

 Διαπίςτωςθ ανάγκθσ για υποδομζσ ποιότθτασ ςτουσ τομείσ 
του πολιτιςμοφ και του περιβάλλοντοσ. 

 

 

Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Δ.Μ. Μυνοπιαςτϊν 
(Δ.Ε. Αχιλλείων Μζρκυρασ) 

Θμερομθνία διεξαγωγισ 24-08-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 10 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Φοπικι Μοινότθτα Μαςτελλάνων Δθμόςιοσ 1 

2. Φοπικι Μοινότθτα Μάτω Γαροφνασ 
Δθμόςιοσ 

1 

3. Δθμοτικι Μοινότθτα Μυνοπιαςτϊν 
Δθμόςιοσ 

1 

4. Φοπικι Μοινότθτα Βαρυπατάδων 
Δθμόςιοσ 

1 

5. Φοπικι Μοινότθτα Μαλαφατιϊνων 
Δθμόςιοσ 

1 

6. Φοπικι Μοινότθτα Μουραμάδων 
Δθμόςιοσ 

1 

7. Φοπικι Μοινότθτα Ξπενιτςϊν 
Δθμόςιοσ 

1 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 
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8. Σολιτιςτικό Υωματείο Μυνοπιαςτϊν Λδιωτικόσ 2 

9. Υφλλογοσ Μυνοπιαςτϊν Λδιωτικόσ 1 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Ανάγκθ αναβίωςθσ των οικιςμϊν τθσ ενδοχϊρασ 

 Επενδυτικό ενδιαφζρον για αποκατάςταςθ και μετατροπι 
των παραδοςιακϊν οικθμάτων ςε ξενϊνεσ 

 Ανάγκθ για ποιοτικι αναβάκμιςθ των υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ 

 Διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, με τθν 
αξιοποίθςθ των πόρων για ανάπτυξθ εναλλακτικϊν 
μορφϊν τουριςμοφ (π.χ. γαςτρονομικόσ, περιπατθτικόσ). 

 Εκςυγχρονιςμόσ μονάδων δεφτερθσ μεταποίθςθσ 

 

 

Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Δ.Μ. Νευκίμμθσ (Δ.Ε. 
Νευκιμμαίων Μζρκυρασ) 

Θμερομθνία διεξαγωγισ 25-08-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 22 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Οεοχωρίου Λδιωτικόσ 1 

2. Χορευτικόσ μιλοσ Σεριβολίου 
Λδιωτικόσ 

1 

3. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Δραγωτίνων 
Λδιωτικόσ 

1 

4. Φιλαρμονικι Εταιρεία Νευκίμμθσ 
Δθμόςιοσ 

1 

5. Χορευτικόσ Υφλλογοσ Νευκίμμθσ 
«Φαζκων» Λδιωτικόσ 

2 

6. Δθμοτικι Μοινότθτα Νευκίμμθσ 
Δθμόςιοσ 

1 

7. Χορωδία Νευκίμμθσ 
Λδιωτικόσ 

1 

8. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Βιταλάδων Λδιωτικόσ 1 

9. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Μαντρίλιεσ Λδιωτικόσ 3 

10. Σολιτιςτικόσ Υφλλογοσ Αργυράδων Λδιωτικόσ 2 

11. Ξουςικι Μαλλιτεχνικι Ζνωςθ Νευκίμμθσ 
Λδιωτικόσ 

1 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 

 
Σελίδα |10 

12. Ξουςικι Μαλλιτεχνικι Ζνωςθ Σεριβολίου 
Λδιωτικόσ 

1 

13. Νοιποί Ιδιϊτεσ 
Λδιωτικόσ 

6 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Επενδυτικό ενδιαφζρον για υποςτιριξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα τθσ αλιείασ και του 
αλιευτικοφ τουριςμοφ. 

 Δθμιουργία ταυτότθτασ τθσ περιοχισ ςυνδεδεμζνθ με τθ 
γαςτρονομία.  

 Ανάγκθ για ποιοτικι αναβάκμιςθ των υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ. 

 Επιτακτικι ανάγκθ για ενίςχυςθ των υποδομϊν βελτίωςθσ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. 

 

 

Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Φ.Μ. Μαρυάσ (Δ.Ε. 
Μαρυάσ Νευκάδασ) 

Θμερομθνία διεξαγωγισ 10-09-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 23 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Φοπικι Μοινότθτα Ακανίου Δθμόςιοσ 1 

2. Ναογραφικό Ξουςείο Μαρυάσ Λδιωτικόσ 1 

3. Φοπικι Μοινότθτα Μαρυάσ Δθμόςιοσ 1 

4. Εκελοντικι Ρμάδα Μαρυάσ Λδιωτικόσ 1 

5. Νοιποί Ιδιϊτεσ 
Λδιωτικόσ 

19 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Ενίςχυςθ τθσ τυποποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων. 

 Μεταςτροφι προσ το πρότυπο του εναλλακτικοφ 
τουριςμοφ, με τθ δθμιουργία πακζτων π.χ. γαςτρονομικοφ 
τουριςμοφ, βαςιςμζνου ςτθν παραγωγι τοπικϊν 
προϊόντων και ςτθ δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων και 
περιβαλλοντικϊν διαδρομϊν. 

 Εκςυγχρονιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ τουριςτικισ υποδομισ. 

 Μδρυςθ νζασ τουριςτικισ υποδομισ με αυςτθρά ποιοτικά 
πρότυπα, για τθν εναρμόνιςθ με τθν τοπικι φυςιογνωμία 
και τθν αγροτικι οικονομία. 

 

 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 
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Είδοσ ενζργειασ  Ενθμερωτικι εκδιλωςθ-διαβοφλευςθ ςτθν Νευκάδα  

Θμερομθνία διεξαγωγισ 10-09-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 12 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Νοιποί Ιδιϊτεσ 
Λδιωτικόσ 

19 

Υυμπεράςματα / Αποτελζςματα  Ενίςχυςθ τθσ τυποποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων. 

 Μεταςτροφι προσ το πρότυπο του εναλλακτικοφ 
τουριςμοφ, με τθ δθμιουργία πακζτων π.χ. γαςτρονομικοφ 
τουριςμοφ, βαςιςμζνου ςτθν παραγωγι τοπικϊν 
προϊόντων και ςτθ δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων και 
περιβαλλοντικϊν διαδρομϊν. 

 Εκςυγχρονιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ τουριςτικισ υποδομισ. 

 Μδρυςθ νζασ τουριςτικισ υποδομισ με αυςτθρά ποιοτικά 
πρότυπα, για τθν εναρμόνιςθ με τθν τοπικι φυςιογνωμία 
και τθν αγροτικι οικονομία. 

 

 

Είδοσ ενζργειασ  Θλεκτρονικι Διαβοφλευςθ 

Θμερομθνία διεξαγωγισ Από 20-06-2016 ζωσ 15-09-2016 

Ρμάδα/εσ ςτόχοσ  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 Τοπικοί οικονομικοί και λοιποί εταίροι (ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι κλπ) 

 Λδιϊτεσ επενδυτζσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 132 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων Υυμμετζχοντεσ (αρικμόσ) 

1. Σολιτιςτικοί Υφλλογοι και λοιποί φορείσ 
πολιτιςμοφ 

Λδιωτικόσ 13 

2. Αγροτικοί Υυνεταιριςμοί 
Λδιωτικόσ 

5 

3. Εκελοντικζσ Ρμάδεσ-Νοιποί Φορείσ 
Λδιωτικόσ 

4 

4. Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ 
Δθμόςιοσ 

5 

5. Νοιποί Ιδιϊτεσ Λδιωτικόσ 105 
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Για να βελτιςτοποιθκεί θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ με τθν τοπικι κοινωνία, θ ΟΤΔ δθμιοφργθςε 
θλεκτρονικι πλατφόρμα, μζςω τθσ οποίασ οι ενδιαφερόμενοι είχαν τθ δυνατότθτα να εκφράςουν το 
επενδυτικό τουσ ενδιαφζρον, ςυμπλθρϊνοντασ ζναν δομθμζνο οδθγό εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και 
διατφπωςθσ προτάςεων. 

Στο πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ,ζωσ τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ Β φάςθσ, διατυπϊκθκαν 139 
προτάςεισ από 132 ενδιαφερόμενουσ φορείσ και μεμονωμζνα φυςικά πρόςωπα. Τα ςθμαντικότερα 
ςυμπεράςματα που ανζδειξε θ διαδικαςία αυτι ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

 Θ κατθγορία ενδιαφζροντοσ που κυριαρχεί είναι θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςε ποςοςτό 
67,6%. Ροςοςτό 17,3% των ενδιαφερομζνων διατυπϊνει ενδιαφζρον για ςυλλογικζσ δράςεισ, 
ενϊ το 9,4% των προτάςεων αφορά ςε προτάςεισ για παρεμβάςεισ δθμόςιου χαρακτιρα. 

 Ρολφ ςθμαντικό ιταν το ενδιαφζρον τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τισ «Επενδφςεισ για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ, τον εκςυγχρονιςμό ι τθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ», τομζασ ο οποίοσ ςυγκζντρωςε 
το 40,3% 1  των προτάςεων. Εξϋαυτϊν, οι προτάςεισ που εμφανίηονται με τθ μεγαλφτερθ 
ςυχνότθτα είναι: α) προτάςεισ για υποδομζσ εξυπθρζτθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και 
πρόςβαςθσ ςτθ γεωργικι γθ/αγροτικι β) προτάςεισ για τθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ των αγροτικϊν περιοχϊν, γ) προτάςεισ για μελζτεσ και επενδφςεισ που ςυνδζονται 
με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των 
χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία. 

 Ο τομζασ «Δθμιουργία και ανάπτυξθ μθ γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ςτον τριτογενι τομζα» 
ςυγκεντρϊνει το 38,8% των προτάςεων. Στο πλαίςιο αυτό, θ πλειονότθτα των προτάςεων 
αφοροφςε ςε εκςυγχρονιςμοφσ υπαρχόντων τουριςτικϊν καταλυμάτων, ενϊ αξιοςθμείωτο είναι 
το ενδιαφζρον που εκδθλϊκθκε για εμπλουτιςμό του υφιςτάμενου τουριςτικοφ προτφπου με 
νζεσ δυνατότθτεσ και δράςεισ, όπωσ θ δθμιουργία πολιτιςτικϊν/εικαςτικϊν δικτφων, οι 
αγροτουριςτικζσ δράςεισ εντόσ των καταλυμάτων. Επίςθσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι το 
ενδιαφζρον πολλϊν επενδυτϊν επικεντρϊνεται ςτθ μετατροπι παλαιϊν οικθμάτων ςε 
καταλφματα φιλοξενίασ τουριςτϊν, με παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν, ςε εναρμόνιςθ με 
το φυςικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον των περιοχϊν όπου βρίςκονται τα οικιματα. Και βζβαια 
κατατζκθκαν και προτάςεισ που αφοροφςαν αμιγϊσ ςε ιδρφςεισ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ, με 
ςαφι προςανατολιςμό ςτθν παραδοςιακι αρχιτεκτονικι. Μεταξφ των ιδεϊν που κατατζκθκαν, 
διατυπϊκθκαν προτάςεισ για δθμιουργία επιςκζψιμων χϊρων για τθν επαφι των επιςκεπτϊν με 
το τοπικό ςτοιχείο όπωσ ελαιοτριβεία, ελαιϊνεσ, αγροκτιματα κλπ 

 Θ δράςθ «Μεταποίθςθ, εμπορία και / ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με τελικό προϊόν 
γεωργικό» ςυγκεντρϊνει ςθμαντικό ενδιαφζρον (25,9% των προτάςεων). Μεταξφ αυτϊν, 
κυριαρχοφν οι προτάςεισ για μεταποίθςθ και παραγωγι ελαιοφχων προϊόντων, ενϊ ακολουκοφν 
ςε ςυχνότθτα απαντιςεων/προτάςεων τα κτθνοτροφικά προϊόντα, με κυρίαρχο το κρζασ, το 
γάλα και τα τυροκομικά προϊόντα. Μικρότερο ενδιαφζρον καταγράφεται για κραςί και μζλι, ενϊ 
κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ  και προτάςεισ για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. 

 Σθμαντικό είναι το ενδιαφζρον που εκδθλϊνεται για ανάπτυξθ οικοτεχνικϊν και χειροτεχνικϊν ι 
και βιοτεχνικϊν μονάδων, με τισ ςχετικζσ προτάςεισ να αντιπροςωπεφουν το 12,9% των 
ςυνολικϊν προτάςεων.  

 Το 9,4% των προτάςεων που κατατζκθκαν εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για τθ δράςθ «Μεταποίθςθ, 
εμπορία και / ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με τελικό προϊόν μθ γεωργικό». Μεταξφ αυτϊν, 

                                                           

 

1
 Τα ποςοςτά που αναφζρονται ανά τομζα/δράςθ δεν ακροίηονται, κακώσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν θλεκτρονικι διαβοφλευςθ 

είχαν τθ δυνατότθτα να αναφζρουν περιςςότερουσ του ενόσ τομείσ/δράςεισ. 
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κυριαρχεί θ παραγωγι αποςταγμάτων αλκοολοφχων ποτϊν, με ζμφαςθ ςτο κουμ κουατ. Επίςθσ, 
διατυπϊνονται προτάςεισ για παραςκευι τοπικϊν γλυκϊν και μαρμελάδων. 

Πςον αφορά ςτον τομζα τθσ αλιείασ, μεγαλφτερο επενδυτικό ενδιαφζρον εντοπίηεται ςτισ επενδφςεισ μθ 
αλιζων και ακολουκοφν οι επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των 
αλιζων. Αντίκετα, ενδιαφζρον καταγράφεται ςτισ επενδφςεισ για μθ αλιείσ, κυρίωσ ςτον τομζα του 
τουριςμοφ και δθ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ και των δραςτθριοτιτων εςτίαςθσ και αναψυχισ. Επίςθσ, 
ζνασ αξιοςθμείωτοσ αρικμόσ προτάςεων (16,5%) προερχόμενοσ από επιχειριςεισ και ςυλλογικοφσ 
φορείσ, περιλαμβάνει επενδφςεισ για αποκατάςταςθ κτιρίων για κοινωφελι χριςθ και μετατροπι τουσ 
ςε χϊρουσ άςκθςθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, επενδφςεισ για δραςτθριότθτεσ καλάςςιου και 
καταδυτικοφ τουριςμοφ, υποδομζσ μικρισ κλίμακασ για τθν ανάδειξθ περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ, 
αξιοκζατων και μνθμείων τθσ φφςθσ ι του πολιτιςμοφ (ςιμανςθ αξιοκζατων, μνθμείων, κζςεισ κζασ 
κτλ), κακϊσ και επενδφςεισ για καταςκευι/εκςυγχρονιςμό αλιευτικϊν καταφυγίων. 

 

1.3. ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΜΑΦΑΓΤΑΦΘ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ 

 

Οι διαβουλεφςεισ με τουσ τοπικοφσ φορείσ και τον πλθκυςμό τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ανζδειξαν τα 
εξισ ςθμεία: 

 Είναι πλζον διαπιςτωμζνθ θ ανάγκθ για μεταςτροφι του τουριςτικοφ προτφπου από τθν 
παραδοςιακι παρακεριςτικι μορφι του, ςε νζεσ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ (αλιευτικοφ, 
περιθγθτικοφ, κρθςκευτικοφ κλπ), που μποροφν να τροφοδοτθκοφν, τόςο από το φυςικό 
περιβάλλον τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, όςο και από τθν ιδιαίτερθ ιςτορικι, πολιτιςτικι και 
αρχιτεκτονικι φυςιογνωμία και παράδοςθ. Μία από τισ τάςεισ που φαίνεται να διαμορφϊνεται 
είναι θ δθμιουργία δικτφων πολιτιςμοφ και γαςτρονομίασ. 

 Πςον αφορά ςτισ υποδομζσ διανυκτζρευςθσ, θ ανάγκθ εντοπίηεται ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ 
υπάρχουςασ τουριςτικισ υποδομισ, προκειμζνου να αναβακμιςτοφν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 
Επιπρόςκετα, διαφαίνονται προοπτικζσ ςτθν αξιοποίθςθ του αξιόλογου δυναμικοφ που διακζτει 
θ περιοχι ςε παραδοςιακά οικιματα, προκειμζνου να αποκαταςτακοφν και να αξιοποιθκοφν ωσ 
τουριςτικά καταλφματα υψθλισ ποιότθτασ. Θ ίδρυςθ νζασ υποδομισ κα είναι περιοριςμζνθσ 
κλίμακασ και κα ακολουκεί ςυγκεκριμζνα πρότυπα εναρμόνιςθσ με το φυςικό και αρχιτεκτονικό 
περιβάλλον των περιοχϊν. 

 Θ αξιοποίθςθ τθσ αγροτικισ παράδοςθσ και των αγροτικϊν προϊόντων κυριαρχεί  ςτο επενδυτικό 
ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων ςτθ διαβοφλευςθ. Θ παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων και 
αλιευμάτων ζχει βαρφνουςα ςθμαςία για τθν περιοχι, με τουσ τοπικοφσ ςυντελεςτζσ (τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ και επαγγελματίεσ) να εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για περαιτζρω αξιοποίθςθ αυτϊν 
των δυνατοτιτων, με τθ μεταποίθςθ, τυποποίθςθ και προϊκθςι τουσ ςτισ αγορζσ, τθν ςτροφι 
προσ τθν παραγωγι ποιοτικϊν και βιολογικϊν προϊόντων, αλλά και ωσ βάςθ για τθ δθμιουργία 
πακζτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ. 

 Διατυπϊκθκε θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ των επιχειριςεων για προϊκθςθ των αγροτικϊν προϊόντων 
ςτθν αγορά, κακϊσ υπάρχει ευρφ πεδίο δυνατοτιτων ςτον τομζα αυτό, ιδιαίτερα με τθ 
ςυνεργαςία παραγωγϊν και τουριςτικϊν επιχειριςεων. 

 Διατυπϊκθκε επίςθσ θ ανάγκθ βελτίωςθσ των υποδομϊν που ςυμβάλουν ςτθν ποιότθτα ηωισ. 
Θ τοπικι ςτρατθγικι ζλαβε υπόψθ και ενςωμάτωςε τα αποτελζςματα των διαβουλεφςεων, 
διαμορφϊνοντασ τον Στρατθγικό τθσ ςτόχο με άξονα τθ διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου τθσ 
περιοχισ και τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, ςε ζνα πλαίςιο αειφόρου αξιοποίθςθσ των 
περιβαλλοντικϊν και πολιτιςτικϊν τθσ πόρων. Στθ ςτόχευςθ τθσ ςτρατθγικισ κυριαρχοφν θ 
διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προτφπου, θ ενίςχυςθ του αγροδιατροφικοφ τομζα, θ ανάδειξθ τθσ 
τοπικισ ταυτότθτασ ωσ παράγοντασ ελκυςτικότθτασ. Θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ που κα 
αξιοποιεί το τοπικό ςτοιχείο και τα τοπικά προϊόντα κατζχουν πολφ ςθμαντικι κζςθ ςτο προτεινόμενο 
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τοπικό πρόγραμμα, ενϊ βαςικι ςυνιςτϊςα του Ρρογράμματοσ αποτελεί από θ αειφόροσ διαχείριςθτων 
πόρων, τόςο για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, όςο και ωσ ςτοιχείο προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν. 

Τζλοσ, θ επιλογι τθσ βαςικισ κεματικισ κατεφκυνςθσ και των δφο δευτερευουςϊν κατευκφνςεων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ επιτυγχάνει τθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν που διαπιςτϊκθκαν ςτο 
πλαίςιο των διαβουλεφςεων, δθλαδι τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αγροτικισ οικονομίασ 
και τθσ αλιείασ, τθν ενίςχυςθ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα, τθν τόνωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ των τοπικϊν κοινωνιϊν και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ 
ηωισ του πλθκυςμοφ. Αναλυτικότερα, θ ςτρατθγικι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ και οι προτεινόμενεσ 
δράςεισ παρουςιάηονται ςτισ ενότθτεσ 3 και 4 που ακολουκοφν. 
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2. ΑΟΑΝΧΥΘ ΥΧΓΜΤΙΦΙΜΩΟ ΣΝΕΡΟΕΜΦΘΞΑΦΩΟ ΜΑΙ ΞΕΙΡΟΕΜΦΘΞΑΦΩΟ ΣΕΤΙΡΧΘΥ 
ΣΑΤΕΞΒΑΥΘΥ (SWOT ΑΟΑΝΧΥΘ) 

2.1. ΑΟΑΝΧΥΘ SWOT 

Με βάςθ τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και τα ςυμπεράςματα 
που προκφπτουν από αυτι, κακϊσ και τα αποτελζςματα και τισ τάςεισ που διεγνϊςκθςαν από τθν 
διαδικαςία διαβοφλευςθσ, διαμορφϊκθκε θ παροφςα ανάλυςθ SWOT.   

Βάςει των ςτοιχείων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αναδεικνφονται τζςςερισ 
βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ που ςυνκζτουν τθ φυςιογνωμία τθσ. Οι ςυνιςτϊςεσ αυτζσ είναι:  

 Ο Ρρωτογενισ  και Δευτερογενισ τομζασ, με ςθμαντικότερο και δυναμικότερο κλάδο τθν 
μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων και ειδικότερα των προϊόντων διατροφισ 

 Ο Τουριςμόσ/Ρολιτιςμόσ 

 Το Ρεριβάλλον 

Θ κατθγοριοποίθςθ τθσ ανάλυςθσ SWOT ανά ςυνιςτϊςα (κάκετθ πολυεπίπεδθ ανάλυςθ) και θ πλαιςίωςι 
τθσ με μια τζταρτθ ανάλυςθ οριηόντιασ προςζγγιςθσ, επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 
με λεπτομερι και ολοκλθρωμζνο τρόπο και τθν εξαγωγι εξειδικευμζνων ςυμπεραςμάτων, που 
διαςφαλίηουν τθν εγκυρότθτα των ςτόχων και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.  

 

OIKONOMIA (πρωτογενισ & δευτερογενισ τομζασ) 

ΣΝΕΡΟΕΜΦΘΞΑΦΑ (strengths) ΑΔΧΟΑΞΙΕΥ (weaknesses) 

- Μακρόχρονθ αγροτικι παράδοςθ  

- Ευνοϊκζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ  

- Ευνοϊκι γεωμορφολογία τθσ περιοχισ, και ποικίλοι 
πόροι  λοιποί γονιμότθτα γθσ 

- Ραραγωγι ποιοτικϊν τοπικϊν αγροδιατροφικϊν 
προϊόντων 

- Αργι, αλλά ςτακερι ςτροφι ςτθν ποιότθτα των 
αγροτικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν), 
παρόλθ τθ μικρι παραγωγικι δυναμικότθτα 

- Αυξθμζνο μεταφορικό κόςτοσ παραγομζνων 
προϊόντων εκτόσ περιοχισ παρζμβαςθσ, 
λόγω του νθςιωτικοφ χαρακτιρα 

- Συρρίκνωςθ δραςτθριοτιτων πρωτογενοφσ 
τομζα και εγκατάλειψθ αγροτικισ γθσ 

- Χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

- Ζλλειψθ κουλτοφρασ ςυνεργαςιϊν και 
χαμθλόσ βακμόσ δικτφωςθσ των 
επιχειριςεων 

- Μθ εντατικι αλιευτικι δραςτθριότθτα ςτισ 
λιμνοκάλαςςεσ 

- Γθράςκον εργατικό δυναμικό ςτον αγροτικό 
τομζα, με χαμθλό ρυκμό ειςροισ νζων. 

- Ζλλειψθ ςφγχρονων υποδομϊν ςτιριξθσ τθσ 
αλιευτικισ δραςτθριότθτασ 

ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ (opportunities) ΑΣΕΙΝΕΥ (threats) 

- Ευνοϊκι θ επικρατοφςα τάςθ για ηιτθςθ τοπικϊν 
(επϊνυμων) προϊόντων 

- Ενδυνάμωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τομζα τθσ 

αλιείασ διαχρονικά  

- Επιμζρουσ προϊόντα όπωσ το μζλι εμφανίηουν 
αξιοςθμείωτουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ  

-  Ο πρωτογενισ τομζασ και θ μεταποίθςι του 
αποτελεί τον κφριο εξαγωγικό άξονα τθσ 

- Μετακίνθςθ αγροτικοφ πλθκυςμοφ  τθσ 
ενδοχϊρασ των νθςιϊν προσ τισ παράκτιεσ 
τουριςτικζσ περιοχζσ για κάλυψθ των 
(εποχικϊν) τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

- Τάςθ ςυρρίκνωςθσ των αγροτικϊν 
δραςτθριοτιτων ςε εκνικό και διεκνζσ 
επίπεδο 
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Ρεριφζρειασ με πρωτεργάτθ τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ 
με ιςχυροφσ αυξθτικοφσ εξαγωγικοφσ ρυκμοφσ. 

- Σθμαντικι αγροδιατροφικι παραγωγι (βιομθχανία 

τροφίμων και ποτοποιία)  

- Σθμαντικι παρουςία δυναμικϊν/αναπτυςςόμενων 
μεταποιθτικϊν κλάδωνςτουσ τομείσ τθσ αρτοποιίασ, 
ηαχαροπλαςτικισ παραςκευισ ηυμαρικϊν, με τθν 
παραγωγι, πζραν των κλαςικϊν ςκευαςμάτων, 
ιδιαίτερων παραδοςιακϊν τοπικϊν προϊόντων 

- Δυνατότθτεσ εξωςτρζφειασ τθσ οικονομίασ, π.χ. με 
τισ εξαγωγζσ αλιευμάτων 

- Διαχρονικά ςτακερι ςυμμετοχι του δευτερογενι 
τομζα ςτθ ςυνολικι απαςχόλθςθ και ςτθν ςυνολικι 
ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία, οφειλόμενθ ςτθ 
μεταποιθτικι κυρίωσ δραςτθριότθτα 

- Σθμαντικι απϊλεια απαςχολουμζνων του 
αγροτικοφ (πρωτογενι) τομζα,ζναντι του 
τριτογενι τομζα  

- Σθμαντικι μείωςθ τθσ ςυμμετοχισ του 

αγροτικοφ τομζα ςτθν ςυνολικι προςτικζμενθ 

αξία τθσ περιοχισ μεταξφ 2000 και 2013 

- Σθμαντικό πλιγμα ζχει δεχκείο 

καταςκευαςτικόσ κλάδοσ, το οποίο οφείλεται 

εν πολλοίσ ςτθν οικονομικι κρίςθ 

Φουριςμόσ-Σολιτιςμόσ 

ΣΝΕΡΟΕΜΦΘΞΑΦΑ (strengths) ΑΔΧΟΑΞΙΕΥ (weaknesses) 

- Υψθλι αναγνωριςιμότθτα περιοχισ ωσ δθμοφιλοφσ 
τουριςτικοφ προοριςμοφ 

- Σθμαντικό απόκεμα αξιόλογθσ μνθμειακισ, 
ιςτορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτο ςφνολο 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ,  

- παλιά πόλθ τθσ Κζρκυρασ (ενταγμζνθ ςτον 
κατάλογο Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ) που λειτουργεί 
ωσ πόλοσ ζλξθσ 

- Ραρουςία κεςμοκετθμζνων παραδοςιακϊν 
οικιςμϊν και παραδοςιακϊν κτιςμάτων ςε όλα τα 
νθςιά (Κζρκυρα-Λευκάδα-Ραξοί) 

- Ελκυςτικό φυςικό τοπίο, με ποικίλεσ εναλλαγζσ 
(ενδοχϊρασ και παραλίων) 

- Κομβικι γεωγραφικι κζςθ 

- Φπαρξθ αξιόλογθσ τουριςτικισ κουλτοφρασ 
- Εξειδικευμζνο και ζμπειρο ανκρϊπινο δυναμικό 

ςτον τομζα του τουριςμοφ 
- Αξιόλογοι ανκρϊπινοι και εκπαιδευτικοί πόροι ςτον 

τομζα του πολιτιςμοφ (Λόνιο Ρανεπιςτιμιο)  
- Σθμαντικζσμεταφορικζσ υποδομζσ ςφνδεςθσ με τθν 

εκνικι και διεκνι τουριςτικι αγορά(λιμζνεσ και 
αερολιμζνεσ) 

- Βακιά μουςικι παράδοςθ (πλθκϊρα φιλαρμονικϊν, 
χορωδιϊν)   

- Φπαρξθ πλικουσ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων 

- Στάςιμο παραγωγικό μοντζλο, που 
χαρακτθρίηεται από τθν μονοκαλλιζργεια του 
τουριςμοφ, με χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα 

- Μονοδιάςτατθ ανάπτυξθ παρακεριςτικοφ 
τουριςμοφ (μαηικότθτα και εποχικότθτα) 

- Υπερςυγκζντρωςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 
ςε παράκτιεσ περιοχζσ  

- Μειωμζνθ προςζλκυςθ, ςε ςχζςθ με 
προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, τουριςτϊν υψθλοφ 
ειςοδιματοσ 

- Εποχικότθτα τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ 
που εκτείνεται χρονικά ςε 3-5 μινεσ κατά τθ 
διάρκεια του ζτουσ, ςυμβάλλοντασςτο 
φαινόμενο τθσ υποαπαςχόλθςθσ 

- Κατακερματιςμόσ των ξενοδοχειακϊν μονάδων, 
αλλά και του τουριςτικοφ κλάδου ςυνολικότερα, 
με βαςικό διαρκρωτικό χαρακτθριςτικό τθν 
παρουςία μεγάλου αρικμοφ ξενοδοχειακϊν 
επιχειριςεων μικρισ δυναμικότθτασ που 
εντοπίηεται ςτισ χαμθλζσ κατθγορίεσ. 

- Ραλαιότθτα τουριςτικϊν υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ 

- Χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ(opportunities) ΑΣΕΙΝΕΥ (threats) 

- Διαφοροποίθςθ ςτθ ηιτθςθ του τουριςτικοφ 
προϊόντοσ 

- Λςχυρι προςτικζμενθ αξία από τθ διαςφνδεςθ 
των δραςτθριοτιτων τουριςμοφ και πολιτιςμοφ 
με τθν τοπικι παραγωγι του πρωτογενι τομζα 

- Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισςτθν ενδοχϊρα των 

- Δυςμενισ οικονομικι ςυγκυρία με επίπτωςθ 
ςτθν ανταγωνιςτικότθτα 

- Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ, λόγω τουριςτικϊν 
πιζςεων 

- Μικρι ζωσ ελάχιςτθ διαςφνδεςθ του τουριςμοφ 
με το εμπόριο  
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μεγάλων νθςιϊν και ςτα μικρά νθςιά τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ 

- Δυνατότθτα παραγωγισ αγροδιατροφικϊν 
προϊόντων & ανάπτυξθσ τοπικισ γαςτρονομίασ, 
ωσ εναλλακτικι μορφι τουριςμοφ 

- Ο αναδυόμενοσ κλάδοσ τθσ κρουαηιζρασ για όλα 
τα νθςιά του Λονίου 

- Φπαρξθ του κατάλλθλου δυναμικοφ για τθν 
ανάπτυξθ του ακλθτικοφ και του κρθςκευτικοφ 
τουριςμοφ,  

- Λςχυρι παρουςία πολιτιςτικϊν δικτφων, τα οποία 
ςε ςυνδυαςμό με τθν πολιτιςτικι δθμιουργία 
είναι ικανά για να υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ 
του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ 

- Μειωμζνοι δθμοςιονομικοί πόροι ςυντιρθςθσ 
υποδομϊν και δικτφων οικιςμϊν 

- Εριμωςθ παραδοςιακϊν οικιςμϊν λόγω 
ζλλειψθσ τεχνικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν 
και υπθρεςιϊν  

 

 

Φυςικό Σεριβάλλον 

ΣΝΕΡΟΕΜΦΘΞΑΦΑ(strengths) ΑΔΧΟΑΞΙΕΥ (weaknesses) 

- Σθμαντικόσ αρικμόσ κεςμοκετθμζνων 
ευαίςκθτων και αξιόλογων οικοςυςτθμάτων, 
κακϊσ και άλλα αξιόλογα οικοςυςτιματα που 
δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε κακεςτϊσ 
προςταςίασ 

- Ρλοφςιο  φυςικό περιβάλλον, υψθλισ 
βιοποικιλότθτασ  

- Διακζςιμοι φυςικοί και εν δυνάμει παραγωγικοί 
πόροι, με μεγάλεσ δυνατότθτεσ περαιτζρω 
αξιοποίθςισ τουσ (π.χ Κερκυραϊκόσ Ελαιϊνασ)  

- Σθμαντικά και ενδιαφζροντα οικοςυςτιματα (6 
περιοχζσ Natura) 

- Ρεριβαλλοντικά ςθμαντικζσ περιοχζσ τθσ 
ενδοχϊρασ που δεν ζχουν υποςτεί 
ανκρωπογενείσ πιζςεισ   

- Κομβικι γεωγραφικι κζςθ τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ  ςτον άξονα Αδριατικισ – Λονίου 
που διευκολφνει τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και 
δικτφωςθσ 

- φπανςθ εδάφουσ και νερϊν εξαιτίασ 
ανφπαρκτου ενιαίου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
αποβλιτων  

- Ελλιπισ διαχείριςθ υδατικϊν πόρων 

- Απουςία ι μθ εφαρμογι Σχεδίων Διαχείριςθσ 
φυςικϊν πόρων 

- Απουςία του Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ κατά τισ 
προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, θ οποία δθμιοφργθςε 
ζντονα φαινόμενα άναρχθσ δόμθςθσ, με 
δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργικότθτα και 
τθν αιςκθτικι του αρχιτεκτονικοφ τοπίου 

ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ (opportunities) ΑΣΕΙΝΕΥ (threats) 

- Στρατθγικι τθσ Ε.Ε. για τθν διαχείριςθ των 
φυςικϊν πόρων, ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ   

- Διακεςιμότθτα ευρωπαϊκϊν χρθματοδοτικϊν 
πόρων για τθν προςταςία και ανάδειξθ του 
περιβάλλοντοσ 

- Συνκικεσ ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν οικονομικϊν  
δραςτθριοτιτων, ιδιαίτερατουριςτικϊν  

- Αυξανόμενεσ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ από τισ 
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και δθ τον 
τουριςμό (κυρίωσ καλάςςια ρφπανςθ) 

 

Ρριηόντια κζματα 

ΣΝΕΡΟΕΜΦΘΞΑΦΑ (strengths) ΑΔΧΟΑΞΙΕΥ (weaknesses) 

- Θ οδικι διαςφνδεςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 
με τθν Εγνατία Οδό και τον Δυτικό οδικό άξονα 
Νιςων από τθν Λόνια Οδό, που αποτελοφν 

- Χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο, αν και 
βελτιωμζνο μεταξφ των τελευταίων απογραφϊν 

- Ζντονεσ ανιςοκατανομζσ ειςοδθμάτων μεταξφ 
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μζροσ των ΔΕΔ-Μ, αποτελεί τθν βαςικότερθ 
διαπεριφερειακισ εμβζλειασ λειτουργία 

- Ο τουριςμόσ και το εμπόριο εξακολουκοφν να 
αποτελοφν βαςικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ 
και ςτα δφο νθςιά και ειδικά ςτθν Κζρκυρα, 
γεγονόσ το οποίο μετρίαςε τισ επιπτϊςεισ τθ 
οικονομικισ κρίςθσ ςε ςχζςθ με άλλεσ περιοχζσ 
τθσ χϊρασ 

- Οι προοπτικζσ ςυνζργειασ που προςφζρει ο 
μεταποιθτικόσ τομζασ μποροφν να ενιςχυκοφν 
περαιτζρω μζςω του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ 
ενκάρρυνςθσ δθμιουργίασ νζων μικρϊν 
επιχειριςεων – βιοτεχνιϊν καταςκευισ μθ 
αγροτικϊν προϊόντων ςυνδεδεμζνων με τον 
τουριςμό 

των τοπικϊν κοινοτιτων 
- Σθμαντικι επιδείνωςθ του βιοτικοφ επιπζδου, 

βάςει των ςτοιχείων του κκ ΑΕΡ 
- Θ περιοχι παρουςιάηει οικονομικά φκίνοντα 

αγροτικό τομζα, με μικρζσ εξαιρζςεισ και 
μεταςτροφι προσ τον τριτογενι τομζα, με 
προεξάρχουςα τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα 

ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ (opportunities) ΑΣΕΙΝΕΥ (threats) 

- Θ ανάγκθ ενδυνάμωςθσ των διαςυνδζςεων ςτθν 
αλυςίδα αξίασ των τριϊν τομζων παραγωγισ 
τθσ οικονομίασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, 
κακιςτά τον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ κρίςιμο 
κρίκο αυτισ τθσ διαδικαςίασ 

- Θ εναςχόλθςθ με τθν εμπορία και τισ εξαγωγζσ 
αγροτικϊν προϊόντων ζχει ιδθ δϊςει κετικά 
αποτελζςματα και προϊδεάηει για ςθμαντικι 
εξζλιξθ ςτον τομζα 

- Το δθμογραφικό προφίλ τθσ περιοχισ 
χαρακτθρίηεται από γιρανςθ του 
πλθκυςμοφ, πλθκυςμιακι αποδυνάμωςθ 
των απομακρυςμζνων από τα οικονομικά 
και διοικθτικά κζντρα περιοχϊν και 
ςυγκζντρωςθ των παραγωγικότερων 
θλικιακϊν ομάδων ςτισ αςτικζσ και 
περιαςτικζσ περιοχζσ 

- Συγκζντρωςθ πλθκυςμοφ ςτα «αςτικά» 
κζντρα Κζρκυρασ και Λευκάδασ 

 

 

2.2. ΥΧΟΡΣΦΙΜΑ ΥΧΞΣΕΤΑΥΞΑΦΑ 

Θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ που προθγικθκε κατά τθν Αϋ φάςθ υποβολισ ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ, ανζδειξε τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ οικονομικισ δομιστθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, 

το κοινωνικό και δθμογραφικό προφίλ του πλθκυςμοφ, τισ ανάγκεσ που καταγράφονται προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί ζνα νζο παραγωγικό πρότυπο που κα αξιοποιεί το δυναμικό τθσ περιοχισ και τισ προοπτικζσ 

και ευκαιρίεσ που μποροφν να ενεργιςουν κετικά για τθν ενδυνάμωςθ τθσ κζςθσ τθσ περιοχισ. 

Στθ SWOT ανάλυςθ που προθγικθκε με τθν ανάδειξθ των δυνατοτιτων και των ευκαιριϊν, αλλά και με τθν 

επιςιμανςθ των αδυναμιϊν και των απειλϊν που διαγνϊςτθκαν, φαίνεται ότι ςτθν προτεινόμενθ περιοχι 

παρζμβαςθσ εντοπίηονται ιςχυρά ενδογενι χαρακτθριςτικά τα οποία ςτθρίηουν τθν υπάρχουςα 

παραδοςιακι διάρκρωςθ τθσ οικονομίασ, δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα καινοφριεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ 

και εξζλιξισ τουσ. Ειδικότερα: 

 Ο αγροτικόσ τομζασ, παρά το ότι ζχει μειϊςει διαχρονικάτθν παρουςία του ςτθ ςυνολικι 

οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, παρουςιάηει ςθμαντικζσ προοπτικζσ, τόςο με 

τθν αξιοποίθςθ των αγροτικϊν πόρων (γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν), όςο και, κυρίωσ, με τθν 

ςτροφι προσ τθν αγροδιατροφι.Ειδικά τα τελευταία χρόνια παρουςιάηεται αργά, αλλά ςτακερά, θ 
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τάςθ για παραγωγιποιοτικϊν αγροδιατροφικϊν προϊόντων. Ραρόλθ τθ μικρι παραγωγικι 

δυναμικότθτα, προδιαγράφονται κετικζσ προοπτικζσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ και εξζλιξθ του 

κλάδου, κακϊσ μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ γαςτρονομίασ και τθν 

προοπτικι εξζλιξθσ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.Ωσ αναςταλτικόσ παράγοντασ για τισ 

προοπτικζσ εξζλιξθσ του αγροτικοφ και του αγροδιατροφικοφ τομζα λειτουργοφν οι ανκρϊπινο 

πόροι. Οι απαςχολοφμενοι ςτον αγροτικό τομζα είναι άτομα μεγάλθσ θλικίασ, ενϊ είναι λίγοι οι νζοι 

που ειςζρχονται ςτον τομζα. Δυναμικόσ/αναδυόμενοσ κλάδοσ που κα πρζπει να ενιςχυκεί 

περαιτζρω είναι θ αλιεία, θ οποία αποτελεί τον κφριο κλάδο εξαγωγισ προϊόντων τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ. 

 Θ μακρόχρονθ τουριςτικι παράδοςθ των νθςιϊν, που βαςίηεται, τόςο ςτα χαρακτθριςτικά του 

φυςικοφ περιβάλλοντόσ τουσ, όςο και ςτθν εξζχουςα ιςτορικι και πολιτιςτικι φυςιογνωμία που 

διακζτουν, ζχει δθμιουργιςει αξιόλογθ τουριςτικι κουλτοφρα. Γενικά θ περιοχι παρζμβαςθσ 

χαρακτθρίηεται από ζνα είδοσ «τυποποιθμζνου» τουριςμοφ, χαμθλισ ανταγωνιςτικότθτασ και 

προςτικζμενθσ αξίασ και ιδιαίτερα χαμθλι διαςφνδεςθ με τουσ λοιποφσ παραγωγικοφσ τομείσ και 

κυρίωσ τον πρωτογενι. Ηθτοφμενο επομζνωσ αποτελεί θ διαμόρφωςθ ενόσ νζου παραγωγικοφ 

προτφπου ανάπτυξθσ, που κα βαςιςκεί ςτα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του τόπου και κα 

κατευκυνκεί ςτθν αξιοποίθςθ τομζων όπωσ θ Αγροδιατροφι, θ Καλάςςια Οικονομία, ο (ποιοτικόσ 

& κεματικόσ) Τουριςμόσ, θ Ρράςινθ και θ Δθμιουργικι Οικονομία (με τρόπο φιλικό προσ το 

περιβάλλον). Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ κρίςιμθ είναι θ μεταςτροφι του τουριςτικοφ προτφπου, από 

τον μονοδιάςτατο παρακεριςτικό τουριςμό ςε νζεσ εναλλακτικζσ μορφζσ, που μποροφν να βρουν 

πρόςφορο ζδαφοσ ανάπτυξθσ και θ αναβάκμιςθ των πεπαλαιωμζνων υποδομϊν διανυκτζρευςθσ. 

Θ περιοχι παρζμβαςθσ διακζτει όλο το ενδογενζσ δυναμικό προκειμζνου να αναπτφξει 

εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, όπωσ ο ακλθτικόσ, ο κρθςκευτικόσ, ο καταδυτικόσ, ο τουριςμόσ 

περιιγθςθσ (καλάςςιοσ ι περιπατθτικόσ), ο πολιτιςτικόσ και βζβαια ο γαςτρονομικόσ τουριςμόσ, 

όπωσ ιδθ αναφζρκθκε. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ μπορεί να ςυμβάλουν οι νζεσ τάςεισ τθσ 

τουριςτικισ αγοράσ για ηιτθςθ διαφοροποιθμζνων τουριςτικϊν προϊόντων και οιδυνατότθτεστθσ 

περιοχισ για τθν παραγωγι ποιοτικϊν αγροδιατροφικϊν προϊόντων. Κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι, 

ςε κάκε περίπτωςθ, θ γεωγραφικι κζςθ των νθςιϊν. Αρνθτικοί παράγοντεσ για τθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσείναι οι υπερςυγκεντρϊςεισ δραςτθριοτιτων που 

ςθμειϊνονται ςε κάποιεσ περιοχζσ και θ φπαρξθ μεγάλου αρικμοφ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων 

μικρισ δυναμικότθτασ που εντοπίηεται ςτισ χαμθλζσ κατθγορίεσ, παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν 

υποβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Ενϊ, θ επίδραςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχει ςυμβάλει ςτθ 

μειωμζνθ προςζλκυςθ τουριςτϊν υψθλοφ ειςοδθματικοφ επιπζδου. 

 Το φυςικό περιβάλλον αποτελεί ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ.Είναι υψθλισ αιςκθτικισ και περιβαλλοντικισ αξίασ, το οποίο ςε ςυνδυαςμό με τα 

χαρακτθριςτικά του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ ςυνκζτει ζνα ιδιαίτερο ςφνολο. Το περιβάλλον 

φαίνεται να απειλείται από τισ πιζςεισ που δθμιουργοφν οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ 

ο τουριςμόσ, ενϊ θ απουςία ι θ μθ εφαρμογι ςχεδίων διαχείριςθσ, δθμιουργεί κινδφνουσ για 

περαιτζρω υποβάκμιςθ. Κετικζσ προοπτικζσγια το περιβάλλον δθμιουργεί θ ευαιςκθτοποίθςθ των 

Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και τα αντίςτοιχα κονδφλια που 

διατίκενται για τθν προςταςία και ανάδειξθ του περιβάλλοντοσ. 
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Ωσ γενικό ςυμπζραςμα από τθν ανωτζρω ανάλυςθ προκφπτει ότι θ προτεινόμενθ περιοχι παρζμβαςθσ 

διακζτοντασ ςθμαντικά πλεονεκτιματα που οφείλονται ςτθ γεωγραφικι τθσ κζςθ, τθ γεωμορφολογία 

τθσ και το φυςικό-πολιτιςτικό τθσ περιβάλλον και παράλλθλα ζχοντασ κεφαλαιοποιιςει μια ςθμαντικι 

εμπειρία ςτον τομζα του τουριςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αγροτικι παράδοςθ που χαρακτθρίηει τθν 

οικονομία τθσ, παρουςιάηει ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ προκειμζνου να μετατρζψει το οικονομικό τθσ 

πρότυπο ςτθ βάςθ τθσ αγροδιατροφισ, ςε ςυνζργεια με τον τομζα του τουριςμοφ, κυρίωσ μζςα από 

εναλλακτικζσ μορφζσ που δφναται να αναπτυχκοφν. Στο πλαίςιο αυτό, ζχει να αντιπαρζλκει και να 

αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τθ φκίνουςα ςυμμετοχι του αγροτικοφ τομζα ςτθν οικονομία που 

παρατθρείται τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ζναντι του τουριςμοφ, το γθράςκον εργατικό δυναμικό που 

απαςχολείται ςτον αγροτικό τομζα, το ςχετικά χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ, τθν 

απειλι που δζχεται το φυςικό περιβάλλον (ο βαςικόσ τουριςτικόσ πόροσ τθσ περιοχισ) από τθν 

οικονομικι δραςτθριότθτα και ειδικά τθν υπερςυγκζντρωςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων ςε παράκτιεσ 

περιοχζσ. 
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3. ΥΦΡΧΡΙ ΜΑΙ ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΘ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ 

 

3.1. ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΡΥ ΥΦΡΧΡΥ ΦΡΧ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ 

Ρλζον των ποριςμάτων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ SWOT, ςτον κακοριςμό των ςτόχων του τοπικοφ 
προγράμματοσ λαμβάνονται υπόψθ:  

1. Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι του ΡΑΑ 2014-2020και ειδικότερα:  

 Μετάβαςθ ςε ζνα ιςχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό ςφςτθμα  
 Αφξθςθ τθσ «προςτικζμενθσ» αξίασ των αγροτικϊν περιοχϊν  

2. Οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ του ΕΡΑλΚ 2014-2020 και ειδικότερα:  

 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ του τομζα τθσ Αλιείασ και τθσ Υδατοκαλλιζργειασ και  
 Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων.  

 

Ο κακοριςμόσ του ςτρατθγικοφ ςτόχου υπαγορεφεται από τθν ανάγκθ επαναςφνταξθσ τθσ υφιςτάμενθσ 
αναπτυξιακισ πορείασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, θ οποία παρουςιάηει χωρικζσ και τομεακζσ ςτρεβλϊςεισ, 
με ζλλειψθ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ και ςυγκεκριμζνθσ πολιτιςτικισ αναφοράσ. Θ κατάςταςθ αυτι 
ςυναρτάται κυρίωσ με τθν μονοδιάςτατθ ραγδαία ανάπτυξθ του παραδοςιακοφ μαηικοφ παρακεριςτικοφ 
τουριςμοφ (τρίπτυχο ιλιοσ-κάλαςςα-άμμοσ).   

Θ πραγματικότθτα αυτι επζφερε:  

 αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο οικιςτικό και φυςικό περιβάλλον, λόγω τθσ άναρχθσ οικοδόμθςθσ 
τουριςτικϊν υποδομϊν ςτα παράλια τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, 

 γενικότερεσ πιζςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον,  

 απεριμωςθ τθσ ενδοχϊρασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ από οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και 
πλθκυςμό, 

 αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν πολιτιςμικι κουλτοφρα, 

 μερικι εκμετάλλευςθ τθσ τοπικισ προςτικζμενθσ αξίασ, λόγω οικονομικισ εξάρτθςθσ από τα 
κανάλια διανομισ των μεγάλων touroperators, 

 υποχϊρθςθ τθσ ςυγκριτικισ κζςθσ του πρωτογενι τομζα και των ςυνδεδεμζνων με αυτϊν κλάδων 
του δευτερογενι (με εξαίρεςθ το μζλι και τθν τελευταία πενταετία του λαδιοφ), 

 μθ αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ και λοιπϊν 
δραςτθριοτιτων και ζλλειψθ διαςφνδεςθσ ςθμαντικϊν κρίκων αναπτυξιακισ αλυςίδασ με τον 
τουριςμό (πολιτιςμόσ, περιβάλλον, γαςτρονομία, αρχιτεκτονικι κλθρονομιά και πολιτιςτικι 
δθμιουργία), 

 μειωμζνθ απόκριςθ ςτισ ανάγκεσ δικτυϊςεων και ςυνεργαςιϊν μεταξφ ομοειδϊν και 
ςυμπλθρωματικϊν παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και επιχειριςεων. 

Τα πλεονεκτιματα που αποκόμιςε θ περιοχι παρζμβαςθσ από τον τουριςμό (κυρίωσ οικονομικά οφζλθ, 
εξειδίκευςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, προβολι) προδιζγραψαν αξιόλογθ τοπικι ευθμερία τισ προθγοφμενεσ 
δεκαετίεσ. Ο παρακεριςτικόσ τουριςμόσ κα αποτελεί και ςτο μζλλον τθν ατμομθχανι τθσ τοπικισ 
οικονομίασ, παρόλο που ςε επίπεδο αναβάκμιςθσ δθμοςίων υποδομϊν και του εκςυγχρονιςμοφ των 
υποδομϊν διανυκτζρευςθσ καταγράφεται ςχετικι υςτζρθςθ, γεγονόσ που αντανακλά μθ ικανοποιθτικι 
ποιότθτα ηωισ για τον τοπικό πλθκυςμό και τθ προςζλκυςθ επιςκεπτϊν χαμθλοφ ειςοδθματικοφ επιπζδου . 

Ωςτόςο, θ διατιρθςθ τθσ περιοχισ, ωσ κακιερωμζνου διεκνοφσ τουριςτικοφ προοριςμοφ κακιςτά 
απαραίτθτθ τθν παρακολοφκθςθ των εξελίξεων και τάςεων ςτον τουριςτικό τομζα και τθν ετοιμότθτα και 
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ευελιξία ενςωμάτωςθσ και προςφοράσ νζων τουριςτικϊν προϊόντων, που ςυνοδεφονται από υψθλι 
προςτικζμενθ αξία.   

Θ αναδιάταξθ του παραγωγικοφ προτφπου τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ βαςίηεται ςτθ διαςφνδεςθ των 
παραγωγικϊν τομζων, τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ των οικολογικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων, τθν ποιοτικι  
αναβάκμιςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν και γενικά τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του με 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

Κομβικζσ προτεραιότθτεσ εδϊ αποτελοφν θ δθμιουργία νζασ προςτικζμενθσ αξίασ του παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ, ςτθριηόμενθ ςτα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του τόπου, με τθν αξιοποίθςθ τομζων όπωσ θ 
Αγροδιατροφι, θ Καλάςςια Οικονομία, ο (ποιοτικόσ & κεματικόσ) Τουριςμόσ, θ Ρράςινθ και θ Δθμιουργικι 
Οικονομία (με τρόπο φιλικό προσ το περιβάλλον) και θ δθμιουργία ιςχυρϊν διατομεακϊν ςυνδζςεων. 

Θ υλοποίθςθ του Στρατθγικοφ Στόχου ςχεδιάηεται να πραγματοποιθκεί μζςω τριϊν βαςικϊν πυλϊνων ι 
τριϊν Γενικϊν Αναπτυξιακϊν Υτόχων:  

Γενικοί αναπτυξιακοί ςτόχοι:  

 Α. Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου 

 Β. Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

 Γ. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ,  

οι οποίοι εξειδικεφονται ςτουσ ακόλουκουσ Ειδικοφσ Αναπτυξιακοφσ Στόχουσ: 

Ειδικοί αναπτυξιακοί ςτόχοι:  

i. Διαφοροποίθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και διαςφνδεςι 
του με τθν αγροδιατροφικι αλυςίδα, το πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό απόκεμα τθσ περιοχισ 

ii. Ενίςχυςθ και εμπλουτιςμόσ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα 

iii. Ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ ωσ ςτοιχείο ενίςχυςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ  

iv. Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ  

v. Αειφόροσ διαχείριςθ των πόρων,  ωσ ςτοιχείο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ 

vi. Βελτίωςθ υποδομϊν και παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ τον τοπικό πλθκυςμό, με ςκοπό τθν 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

 

Θ παραπάνω ςτόχευςθ αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τισ προκλιςεισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και 
δθμιουργεί ςυνκικεσ άμβλυνςθσ των αδυναμιϊν και αντιμετϊπιςθσ των απειλϊν  που χαρακτθρίηουν τθν 
περιοχι παρζμβαςθσ. 

Ραράλλθλα αξιοποιεί τισ υπαρκτζσ ευκαιρίεσ και τα πλεονεκτιματα που χαρακτθρίηουν το αναπτυξιακό 
δυναμικό τθσ περιοχισ, και ειδικότερα: 

 Τθν φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ τοπικϊν προϊόντων, τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν με τθν τοπικι 
γαςτρονομία, δθμιουργϊντασ υψθλι προςτικζμενθ αξία ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, ςυνκικεσ 
μεγζκυνςθσ τθσ οικονομικισ και τθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ  και δθμιουργία διακριτισ 
αναγνωρίςιμθσ ταυτότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τον πολιτιςμό και το περιβάλλον, 

 Τθν αναγνωριςιμότθτα και ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ωσ  διεκνοφσ εμβζλειασ 
τουριςτικόσ προοριςμόσ, αποτζλεςμα τθσ διακεςιμότθτασ μοναδικϊν πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, λόγω 
τθσ ιςτορικισ διαςφνδεςθσ τθσ περιοχισ με πολιτιςμοφσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ,  και των ιδιαίτερων 
φυςικϊν τθσ πόρων. Τα παραπάνω δίνουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ τουριςτικϊν προϊόντων 
αξίασ, ςυνδεδεμζνων με τον τομζα τθσ πολιτιςτικισ και δθμιουργικισ οικονομίασ, κακϊσ και τθν 
ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Τζλοσ, θ βελτίωςθ των υποδομϊν πρόςβαςθσ ςτθν 
περιοχι παρζμβαςθσ δθμιουργεί προχποκζςεισ επιμικυνςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου. 
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 Θ φπαρξθ ςυνεκτικισ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτον τομζα τθσ αλιείασ, ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ 
αξίασ, ικανισ να διαμορφϊςει ιδιαίτερθ ταυτότθτα ςτθριηόμενθ ςτθ διαφοροποίθςθ των 
δραςτθριοτιτων και ςτθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που προςφζρει θ κάλαςςα και θ 
παράκτια ανάπτυξθ. 

 Θ ελκυςτικότθτα  τθσ περιοχζσ παρζμβαςθσ  που βαςίηεται μεταξφ των άλλων και ςτα μοναδικά 
χαρακτθριςτικά τθσ ενδοχϊρασ τθσ, με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά, πολιτιςτικά και  ιςτορικά τθσ 
ςτοιχεία. Θ αξιοποίθςθ αυτοφ του βαςικοφ πλεονεκτιματοσ βαςίηετε ςτθν φπαρξθ μιασ ηωντανισ 
υπαίκρου,  θ οποία απαιτεί τθν φπαρξθ δράςεων και ανάπτυξθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ ςυνοχισ, 
ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ των παραδοςιακϊν οικιςμϊν, των χαρακτθριςτικϊν αρχιτεκτονικϊν τθσ 
ςτοιχείων, κακϊσ και των υποδομϊν διατιρθςθσ και προβολισ των λαογραφικϊν  τθσ ςτοιχείων. 

 

Θ ειδικι αυτι ςτόχευςθ οδθγεί ςτο επόμενο βιμα, ιτοι τθν επιλογι κεματικϊν κατευκφνςεων, όπωσ 
αναπτφςςεται ςτθν Ενότθτα που ακολουκεί. 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, τθν 
ανάλυςθ SWOT, τισ προτεραιότθτεσ του ΕΣΡΑ 2014-20, το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-20 και 
ειδικά το Μζτρο 19, το Ε.Ρ. Αλιείασ και Κάλαςςασ 2014-20 και κυρίωσ τθν 4θ προτεραιότθτα, τθ μακρά 
τοπικι διαβοφλευςθ, που προθγικθκε, κακϊσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του 
ΡΑΑ για τθν αναμόρφωςθ των τοπικϊν προγραμμάτων, οι κεματικζσ κατευκφνςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ 
CLLD/LEADER για τθν περιοχι παρζμβαςθσκακορίηονται ωσ ακολοφκωσ.  

 

ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ: ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΦΘΦΑ – ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ – ΦΡΣΙΜΘ ΦΑΧΦΡΦΘΦΑ 

1θ  Θεματικι Κατεφκυνςθ: Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ 
τομζα 

2θ  Θεματικι Κατεφκυνςθ: Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ 

3θ  Θεματικι Κατεφκυνςθ: Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ: ΒΕΝΦΙΩΥΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΗΩΘΥ 

10θ  Θεματικι Κατεφκυνςθ: Βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ 

 

 

3.2. ΥΧΟΔΕΥΘ ΦΘΥ ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΘΥ ΞΕ ΦΡ ΣΑΑ ΜΑΙ ΦΡ ΕΣΑΝΘ 

 

Θ ςτρατθγικι του προτεινόμενου τοπικοφ προγράμματοσ είναι ςε απόλυτθ ςυνάφεια με τθ ςτοχοκεςία των 
Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Αλιείασ και Κάλαςςασ. 

Θ επιλογι τθσ Γενικισ και τθσ Ειδικισ αναπτυξιακισ ςτόχευςθσ του προγράμματοσ ςυνάδει με τθ 
ςτρατθγικι και των δφο προγραμμάτων. Ειδικότερα: 

Ο Γενικόσ ςτόχοσ «Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου» και οι Ειδικοί ςτόχοι «Διαφοροποίθςθ και 
βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και διαςφνδεςι του με τθν αγροδιατροφικι 
αλυςίδα, το πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό απόκεμα τθσ περιοχισ» και «Ενίςχυςθ και εμπλουτιςμόσ τθσ 
αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα» ςυνδζονται με τον ςτρατθγικό ςτόχο του ΡΑΑ «Ξετάβαςθ ςε 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 

Σελίδα 
|24 

 

ζνα ιςχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό ςφςτθμα», κακϊσ και μεκαι τθ ςτρατθγικι επιλογιτου ΕΡΑλΚ 
«Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΞΞΕ του τομζα τθσ Αλιείασ και τθσ Χδατοκαλλιζργειασ». 

 Ο Γενικόσ ςτόχοσ «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ» και οι Ειδικοί ςτόχοι «Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ» και 
«Ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ ωσ ςτοιχείο ενίςχυςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ» 
ςυνδζονται με τον ςτρατθγικό ςτόχο του ΡΑΑ «Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ» αξίασ των αγροτικϊν 
περιοχϊν», κακϊσ και με τθ ςτρατθγικι επιλογι του ΕΡΑλΚ «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 
ΞΞΕ του τομζα τθσ Αλιείασ και τθσ Χδατοκαλλιζργειασ». 

 Ο Γενικόσ ςτόχοσ «Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ» 
και οι Ειδικοί ςτόχοι «Αειφόροσ διαχείριςθ των πόρων,  ωσ ςτοιχείο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 
κατοίκων και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ» και «Βελτίωςθ υποδομϊν και παροχι ποιοτικϊν 
υπθρεςιϊν προσ τον τοπικό πλθκυςμό, με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ» ςυνδζονται με τον 
ςτρατθγικό ςτόχο του ΡΑΑ «Αφξθςθ τθσ «προςτικζμενθσ» αξίασ των αγροτικϊν περιοχϊν» κακϊσ και 
με τθν ςτρατθγικι επιλογι του ΕΡΑλΚ «Σροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ των πόρων». 
Θ ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ επίτευξθσ των ςτόχων του τοπικοφ προγράμματοσ, όπωσ αναφζρκθκε 
ανωτζρω, ςτθρίηεται ςτισ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ των επιμζρουσ τομζων του τοπικοφ προγράμματοσ, 
αλλά και ειδικότερα ςτισ κεματικζσ κατευκφνςεισ. Θ βαςικι Κεματικι κατεφκυνςθ που επιλζχκθκε 
«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα», καλφπτει τον 
πρϊτο Γενικό  Στόχο και τουσ Ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ ςτρατθγικισ, περιλαμβάνοντασ δράςεισ που 
αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων, ςτθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν 
δραςτθριοτιτων και υποδομϊν ςτον τομζα τθσ αλιείασ και ςτθ δθμιουργία ςυνεργαςιϊν/ςυνεργιϊν 
του πρωτογενι τομζα με τθν μεταποίθςθ. Ωσ εκ τοφτων, θ βαςικι Κεματικι κατεφκυνςθ του τοπικοφ 
προγράμματοσ παρουςιάηει άμεςθ ςυνάφεια με τον ςτρατθγικό ςτόχο του ΡΑΑ «Ξετάβαςθ ςε ζνα 
ιςχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό ςφςτθμα» και τθ ςτρατθγικι επιλογιτου ΕΡΑλΚ «Ενίςχυςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των ΞΞΕ του τομζα τθσ Αλιείασ και τθσ Χδατοκαλλιζργειασ». 

 Συμπλθρωματικά ςτθν Βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ, οι κεματικζσ κατευκφνςεισ «Βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ»και 
«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ» οι οποίεσκαλφπτουν τον δεφτερο Γενικό 
Στόχο του τοπικοφ προγράμματοσ, ενςωματϊνοντασ δράςεισ   ςτιριξθσ τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ, παρουςιάηει άμεςθ ςυνάφεια με τον ςτρατθγικό ςτόχο του ΡΑΑ «Αφξθςθ τθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ των αγροτικϊν περιοχϊν», κακϊσ και με τθ ςτρατθγικι επιλογι του ΕΡΑλΚ 
«Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΞΞΕ του τομζα τθσ Αλιείασ και τθσ Χδατοκαλλιζργειασ».  

 Τζλοσ, θ κεματικι κατεφκυνςθ τθσ προτεινόμενθσ τοπικισ ςτρατθγικισ «Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και ενίςχυςθ τοπικϊν υποδομϊν» θ 
οποίακαλφπτει τον τρίτο Γενικό Στόχο, ενςωματϊνοντασ δράςεισ   ςτιριξθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, με 
ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ,  τθσ δθμιουργίασ 
ςφγχρονων υποδομϊν και τθσ ανάδειξθσ και ςυντιρθςθσ των πολιτιςτικϊν, ιςτορικϊν και 
αρχιτεκτονικϊν  μνθμείων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ παρουςιάηει άμεςθ ςυνάφεια με τον ςτρατθγικό 
ςτόχο του ΡΑΑ «Αφξθςθ τθσ «προςτικζμενθσ» αξίασ των αγροτικϊν περιοχϊν» κακϊσ και με τθν 
ςτρατθγικι επιλογι του ΕΡΑλΚ «Σροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ 
των πόρων». 
Να ςθμειωκεί ότι εκτόσ από τθν άμεςθ ςυνάφεια των Γενικϊν και Ειδικϊν ςτόχων και των Κεματικϊν 
κατευκφνςεων τθσ προτεινόμενθσ ςτρατθγικισ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και επιλογζσ των ΡΑΑ 
και ΕΡΑλΚ, θ ςτοχοκεςία τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ παρουςιάηει και ςθμαντικζσ ζμμεςεσ ςυνάφειεσ, οι 
οποίεσ ιςχυροποιοφν τθ ςυνολικι ςφνδεςθ και ςυνζργεια του προτεινόμενου τοπικοφ προγράμματοσ 
με τισ αναπτυξιακζσ κατευκφνςεισ που πρεςβεφουν και προωκοφν τα δφο επιχειρθςιακά 
προγράμματα. 
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4. ΔΙΑΞΡΤΦΩΥΘ ΔΤΑΥΕΩΟ ΦΡΣΙΜΡΧ  ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ 

 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ του Ρρογράμματοσ ανζρχεται ςε 6.950.000 €, εκ των 
οποίων 5.600.000€ αφοροφν ςε παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο του ΕΓΤΑΑ και τα 1.350.00€ αφοροφν ςε 
παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο του ΕΤΚΑ.  

 

4.1. ΔΤΑΥΕΙΥ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΥΦΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΦΡΧ ΕΓΦΑΑ 

 

Στο Τοπικό Ρρόγραμμα τθσ Κζρκυρασ – Λευκάδασ – Ραξϊν, ςτο ςκζλοσ που αφοροφν ςτο Ρρόγραμμα 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (Μζτρο 19) περιλαμβάνονται οι παρακάτω Δράςεισ: 

 

19.2.2. Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ 
ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

19.2.2.1 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

19.2.2.2 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

19.2.2.4  Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 
μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

19.2.2.6  Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 

19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

19.2.3.1 Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

19.2.3.3 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

19.2.3.4 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ 
ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

19.2.3.5 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 

19.2.4 Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

19.2.4.2 Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό 
πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 
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19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, 
προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

19.2.4.4 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, 
αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν 
τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν 
πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / 
ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.) 

 

19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

19.2.7.1 Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν 
ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

19.2.7.2 Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν 
ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

19.2.7.7 Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν 
ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

 

19.3 Υχζδια διατοπικϊν - διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν 

19.3.1 Διαπεριφερειακι ςυνεργαςία "Νιςων Ρερίπλουσ", Δίκτυο Αναπτυξιακϊν Εταιρειϊν Νθςιωτικισ 
Ελλάδοσ 

19.3.2 Γαςτρονομικζσ Ρεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων – MEDEAT 

19.3.3 Διατοπικι-Διακρατικι Συνεργαςία  για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ 

 

19.4 Υτιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 

19.4.1 Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων 

19.4.2 Λειτουργικζσ δαπάνεσ 

19.4.3 Ράγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

19.4.4 Ενζργειεσ εμψφχωςθσ 

19.4.5 Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (εκπόνθςθσ μελετϊν, ενζργειεσ επιμόρφωςθσ, αυτό-αξιολόγθςθ) 

 

 

4.2. ΔΤΑΥΕΙΥ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΥΦΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΦΡΧ ΕΦΘΑ 

 

4.2: Εφαρμογι τθσ Φοπικισ Υτρατθγικισ Ανάπτυξθσ 

Μζςω των δράςεων του μζτρου 4.2 επιδιϊκεται θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ 
ςτον τομζα τθσ αλιείασ και θ κινθτοποίθςθ του τοπικοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τόςο των αλιζων όςο και 
λοιπϊν παραγωγικϊν ομάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι εφαρμογισ του μζτρου 4.2, κακϊσ 
και ςυλλογικϊν φορζων, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του 
αγροδιατροφικοφ τομζα, τθν τόνωςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ και παράλλθλα τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Οι ομάδεσ δράςεων που επιλζχκθκαν για να εξυπθρετιςουν 
τθ ςτόχευςθ που ζχει κζςει θ ςτρατθγικι, είναι οι εξισ: 

Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν 
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α. Επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων 

 Ενίςχυςθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων αλιζων (Κωδ. 4.2.2) 

 Διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων (Κωδ. 4.2.3) 
β. Επενδφςεισ από μθ αλιείσ 

 Ενίςχυςθ επενδφςεων από μθ αλιείσ (Κωδ. 4.2.4) 
 

Δθμόςιεσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν 

α. Υποδομζσ που μεγιςτοποιοφν τθ ςυμμετοχι αλιείασ/ υδατοκαλλιζργειασ ςτθν βιώςιμθ ανάπτυξθ των 
περιοχών αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ 

 Υποδομζσ ςτιριξθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ (Κωδ. 4.2.1) 
β. Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ 

 Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 
ςτισ περιοχζσ αλιείασ (Κωδ. 4.2.5) 
 

 

4.3: Διαπεριφερειακι - διακρατικι ςυνεργαςίασ μεταξφ αλιευτικϊν περιοχϊν μζςω τθσ δικτφωςθσ και 
διάδοςθσ βζλτιςτων πρακτικϊν 

Θ προτεινόμενθ τοπικι ςτρατθγικι περιλαμβάνει δφο ςχζδια διατοπικισ –διακρατικισ ςυνεργαςίασ που κα 
υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του μζτρου 4.3. Τα ςχζδια ςυνεργαςίασ που ζχουν επιλεγεί αφοροφν ςτθν 
προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, με τθν καταγραφι, αποτφπωςθ και ιεράρχθςθ των κινδφνων που 
αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ κάλαςςεσ και με τθν ςυλλογι απορριμμάτων από το βυκό. Για το τελευταίο 
υπάρχει θ φιλοδοξία να αναδειχκεί ςε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, εν είδει ςυμπλθρωματικοφ 
ειςοδιματοσ για τουσ αλιείσ.  

 

4.4: Νειτουργικά ζξοδα 

Στθν περίπτωςθ τθσ ςτρατθγικισ που προτείνεται με το παρόν Τοπικό Ρρόγραμμα, επικεφαλισ ταμείο είναι 
το ΕΓΤΑΑ, το οποίο καλφπτει το ςφνολο των λειτουργικϊν δαπανϊν του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, κακόςον 
ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ που κζτει θ Ρρόςκλθςθ: 

 θ περιοχι παρζμβαςθσ ΕΤΚΑ, ωσ προσ τθν ζκταςθ τθσ, ταυτίηεται κατά τουλάχιςτον ςτο 50% με τθν 
περιοχι εφαρμογισ LEADER ςφμφωνα με το προτεινόμενο Τοπικό Ρρόγραμμα,  

 οι τοπικζσ ςτρατθγικζσ αφοροφν το ΕΓΤΑΑ (LEADER προςζγγιςθ) ςε προχπολογιςμό ςε ποςοςτό 50% 
και άνω ςφμφωνα με το προτεινόμενο Τοπικό Ρρόγραμμα.  
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4.3. ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΘ ΦΩΟ ΧΣΡ-ΔΤΑΥΕΩΟ ΕΓΦΑΑ ΦΡΧ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ 

 

Στθν Ενότθτα που ακολουκεί γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ των Δράςεων και Υπο-Δράςεων ΕΓΤΑΑ του 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.   

 

 

4.3.1. 19.2.2.2 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και /ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων 

με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι 
δικαιοφχουσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και /ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.2 

Οομικι Βάςθ 
Άρκρο 17 παρ. 1β του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Σθμείο 8.2.(ε).4 Μζροσ 1, και 
Μζροσ 4, του Ραραρτιματοσ Λ, του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 
808/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ υπο-δράςθ αφορά ςε επιχειριςεισ που αξιοποιοφν γεωργικά προϊόντα ωσ πρϊτθ φλθ για τθν περαιτζρω 
μεταποίθςι τουσ, με τελικό προϊόν μθ γεωργικό προϊόν. Κα ενιςχυκοφν οι ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί, 
επεκτάςεισ, μετεγκαταςτάςεισ μονάδων που ζχουν αναδειχκεί από τθν τοπικι ςτρατθγικι και ςυμβάλλουν 
ςτθν κφρια κεματικι κατεφκυνςθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Επιλζγονται για ενίςχυςθ μζςω του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 1407/2013 (ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ),ΜΟΝΟ οι 
κάτωκι δραςτθριότθτεσ: 

1. Ηυκοποιία, 
2. Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ),  
3. Ραραγωγισ  προϊόντων κοςμετολογίασ και φαρμακευτικισ από γεωργικά προϊόντα 
4. Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων,  
5. Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ προζλευςθσ, 
6. Μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων διατροφισ 
7. Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ. 
8. Μονάδεσ αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομθχανικϊν ειδϊν 

διατροφισ. 
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Θ χριςθ του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ 50%εξυπθρετεί τθ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ για τθ 
διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ από το μαηικό τουριςμό και τθν ενδυνάμωςι τθσ με τθ  ςτιριξθ τθσ 
παραγωγισ χαρακτθριςτικϊν τοπικϊν προϊόντων (θδφποτα όπωσ λικζρ κουμ κουάτ ι ροηαλί και 
αναψυκτικϊν όπωσ τςιτςιμπφρα, ςουμάδα κλπ), δυναμικϊν αναγνωρίςιμων  τοπικϊν προϊόντων (μπφρα, 
προϊόντα κοςμετολογίασ), αλλά και προϊόντων κυψζλθσ που τροφοδοτοφνται από το δυναμικό ςτθν 
περιοχι κλάδο του μελιοφ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ ι ςε μικρά νθςιά ζωσ 3.000 
κατοίκουσ. 

Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ ανζρχεται ςε 50%. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 600.000,00  9,27 %  7,51%  

Δθμόςια Δαπάνθ 300.000,00  7,21%  5,28%  

Λδιωτικι Συμμετοχι 300.000,00 12,98%   12,98%  

 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που ςυνιςτοφν μεςαίεσ, πολφ μικρζσ ι μικρζσ επιχειριςεισ και επικυμοφν να τισ 
εκςυγχρονίςουν ι/και να τισ επεκτείνουν ι και να τισ μετεγκαταςτιςουν ι που δφνανται να υλοποιιςουν 
νζεσ επενδφςεισ. 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α Κριηήριο επιλογής  Ανάλσζη κριηηρίοσ Βαρύηηηα Μοριοδόηηζη Βαθμολογία 
Ανοιγμένη 

βαθμολογια 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

Α1 
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά  

10% 

100 

100 10 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ, 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα 
για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 
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Α2 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

8% 

100 

100  8  
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ  για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ /εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α3 Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

 8 % 

100 

100 8  

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Α4 

Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ /Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο  

 5% 

100 

100 5  

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό 
τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των 
προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι 
γίνεται  ειςαγωγι μίασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, , το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των 
προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ 
τθσ  

50 

Α5 
Τεαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο- εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

9% 

100 

100 9  

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α6 

Τεαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

6% 

50 

100 6 0ρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 
ζργου 

50 

Α7 

Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με20% 

5% 

100 

100 5 10% ≤ Ροςοςτό <20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό <10% 30 

Α8 
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ναι  
5% 

100 
100 5  

Πχι 0 

Α9 
Υυςχζτιςθ τθσ Σρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

ΝΑΛ 
 3% 

100 
0 100  3  

ΟΧΛ 0 

Α10 
Σροτεραιότθτεσ  τθσ υπο-

δράςθσ 

Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε ορεινι 
δθμοτικθ κοινότθτα  ι ςε μικρό νθςί 
ζωσ 3.000 κατοίκουσ 

 15%  100 ι 0  100 15  
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ναι 100 

όχι 0 

Α11 
Αφξθςθ κζςεων 

απαςχόλθςθσ ςε ΕΞΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
άνω τθσ μίασ (1 ) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

6% 

100 

100 6 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
0,5  ζωσ  1  νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
ζωσ 0,5 ζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε 
ΕΜΕ 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται  δθμιουργία  
νζων κζςεων εργαςίασ 

0 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α   80 

  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ-μζγιςτο 
τα 5 ζτθ) 

4% 0-100 100 4 

Β2 
Φίτλοι Υπουδϊν  ςχετικοί με 

τθ φφςθ τθσ  πρόταςθσ 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 

4% 

100 

100 4 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι 
κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου  

Ροςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

8% 0-100  100 8  

Β4  Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ  επιχειριςεισ 

2% 

100 

100 2  
Μικρζσ επιχειριςεισ 5 

Μεςαίεσ /Μεγάλεσ  επιχειριςεισ 0 

  

Β5 

Ρ δικαιοφχοσ είναι κατά 
κφριο επάγγελμα αγρότθσ  ι 

εταιρικό ςχιμα αγροτϊν 

Ναι 
2  

100 
100 2  

Πχι 0 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β   20 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ (Α+Β)   100 

ΜΔΓΙΣΤΗ ΓΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΔΛΑΦΙΣΤΗ ΓΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΔΓΙΣΤΗΣ ΓΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Φ ΜΟΡΙΟΓΟΤΗΣΗ 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ  19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.3.2. 
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Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8  του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  
τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & Γαςτρονομία 
(παραγωγι τοπικϊν προϊόντων, χριςθ νζων παραγωγικϊν μεκόδων, δθμιουργία γαςτρονομικισ 
ταυτότθτασ).  

Επίςθσ ζχει άμεςθ ςυνζργεια με το Μζτρο 4.2 «Στιριξθ για επενδφςεισ ςτθν μεταποίθςθ/ εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων» του ΡΑΑ 2014-2020 ,που  ςυνειςφζρει ςτισ περιοχζσ εςτίαςθσ 3Α & 5Β. 

 

 

4.3.2. 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 

ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι 
δικαιοφχουσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.3 

Οομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και άρκρο 8 του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ 808/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στόχοσ τθσ υπο-δράςθσ είναι, θ διαφοροποίθςθ τθσ περιοχισ από το πρότυπο του μαηικοφ παρακεριςτικοφ 
καλάςςιου τουριςμοφ και θ αξιοποίθςθ του ιδιαίτερου χαρακτιρα τθσ πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ 
κλθρονομιάσ και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ των δυςπρόςιτων και απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ 
περιοχισ παρζμβαςθσ (μικρά νθςιά και ενδοχϊρα), ςτοιχείο που μπορεί να λειτουργιςει ωσ  πρόςκετοσ 
πόλοσ ζλξθσ και επιςκεψιμότθτασ. 

Επιλζγονται για ενίςχυςθ μζςω του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 1407/2013 (ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ), 

1. Θ ίδρυςθ επιχειριςεων ςε υποδομζσ διανυκτζρευςθσ, εςτίαςθσ και λοιπζσ τουριςτικζσ 
δραςτθριότθτεσπου υλοποιοφνται ΞΡΟΡ ςτα μικρά νθςιά (νθςιά με λιγότερουσ από 3.000 
κατοίκουσ)και ςτισ ορεινζσ Φοπικζσ Μοινότθτεσ των Σεριφερειακϊν Ενοτιτων Μζρκυρασ και 
Νευκάδασ που δεν διακζτουν παράλιο μζτωπο, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθ  
ςυνζχεια. 

2. Ρ εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενων μονάδων αφορά ςτο ςφνολο  τθσ περιοχισ  εφαρμογισ . 

 Ενδεικτικά ςτο πλαίςιο τθσ υπο-δράςθσ κα ενιςχυκοφν οι εξισ ομάδεσ ενεργειϊν: 

α) Θ ιδρυςθ και ο  εκςυγχρονιςμόσ τουριςτικϊν καταλυμάτων.  

β) Θ ίδρυςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ – εξαιρουμζνων αυτϊν που 
ςχετίηονται με το καλάςςιο περιβάλλον ωσ άκλθμα ι ψυχαγωγία - και ιδιαίτερα ςτον τουριςμό εμπειρίασ 
(π.χ φυςιολατρικόσ, γαςτρονομικόσ, αγροτουριςμόσ, πολιτιςτικόσ, κρθςκευτικόσ, καλλιτεχνικόσ τουριςμόσ 
κ.α), που κα προςελκφςει οικολογικά ευαίςκθτουσ τουρίςτεσ. 

γ) Θ ίδρυςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ/ποιοτικι αναβάκμιςθ χϊρων εςτίαςθσ, ςυνδεδεμζνων με τθ τοπικι 
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παραγωγι και γαςτρονομικι κουλτοφρα (χριςθ τοπικϊν παραδοςιακϊν ποιοτικϊν προϊόντων και ει 
δυνατόν βιολογικϊν, πρόβλεψθ ζνταξθσ ςυνταγϊν και μαγειρικισ πρακτικισ τθσ τοπικισ παραδοςιακισ 
κουηίνασ) 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που υλοποιουνται ςε οροινζσ τοπικζσ κονότθτεσ χωρίσ παράλιο 
μζτωπο ι ςτα μικρά  νθςιά μζχρι 3.000 κατοίκουσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  κακϊσ και ςε επενδφςεισ  
εναλλακτικοφ τουριςμοφ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον τουριςμό εμπειρίασ,Θ χριςθ του ευνοϊκότερου 
κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ (deminimis) εξυπθρετεί τθ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ για τθ 
διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ από το μαηικό τουριςμό και τθν ενδυνάμωςι τθσ με τθ  ςτιριξθ 
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ και τοπικισ γαςτρονομίασ ςτισ δυςπρόςιτεσ και απομακρυςμζνεσ 
περιοχζσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

Θ δθμόςια δαπάνθ των επενδφςεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ δεν μπορεί να υπερβεί, ςωρευτικά, τα όρια 
του Κανονιςμοφ 1407/13 (deminimis), δθλαδι 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιοφχο. 

Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ ανζρχεται ςε 65%. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.000.000,00  15,45%  12,51%  

Δθμόςια Δαπάνθ 
650.000,00 

 15,62%  8,13%  

Λδιωτικι Συμμετοχι 
350.000,00 

  15,55 %  15,55%  

 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Κδρυςθ: 

Μικρά νθςιά (νθςιά με πλθκυςμό μζχρι 3.000 κατοίκουσ), κακϊσ και οι παρακάτω ορεινζσ περιοχζσ: 

1. τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κζρκυρασ: Τ.Κ. Αγίου Ακαναςίου, Αγίου Ραντελειμονα, Αγίων Δζκα, 
Αγροφ, Αλειμματάδων, Άνω Γαροφνασ, Αρκαδάδων, Βαλανείου, Δροςάτου, Ηυγοφ, Καμάρασ, 
Καςτελλάνων Γφρου, Κάτω Ραυλιάνασ, Λαυκίου, Ρεταλείασ, Σγουράδων, Σταυροφ, Σωκρακίου, 
Χωρεπιςκόπων. 

2. τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λευκάδασ: Τ.Κ. Αγίου Θλία, Αςπρογερακάτων, Βαυκερισ, Βουρνικά, 
Δρυμϊνοσ, Εγκλουβισ, Εξανκείασ, Καβάλου, Καρυάσ, Λαηαράτων, Νικολι, Ρθγαδθςάνων, 
Ρινακοχωρίου, Σπανοχωρίου, Σφβρου, Χορτάτων, Φτερνοφ. 

Εκςυγχρονιςμοί : 
Το ςφνολο τθσ περιοχισ εφαρμογισ . 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυνιςτοφν πολφ μικρζσ ι μικρζσ επιχειριςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων ι 
παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ και επικυμοφν  να τισ επεκτείνουν ι/και να τισ 
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εκςυγχρονίςουν. 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α Μριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Ξοροδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ  Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ  ΥΧΕΔΙΡΧ 

Α1 Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

6% 

100 

100 6  

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Α2 
Υαφινεια και πλθρότθτα  

τθσ  πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

11% 

100 

100 11  
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα 
για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ  

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων 
/εγκρίςεων / αδειϊν 

11% 

100 

100 11  
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων 
/εγκρίςεων / αδιϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

Α4 
Τεαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

5% 

100 

100 5 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο  ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 

Τεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ 
και το μζγεκοσ του ζργου  

4% 

50 

100 4 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 
ζργου 

50 

Α6 
Σροςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

4% 

100 

100 4 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο 5% 

0 

Α7 
Υυμβατότθτα με τθν 

τοπικι αρχιτεκτονικι 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό κτίριο 
7 % 

100 
100 7  

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ 50 
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Α8 

Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ 
τθσ πρόταςθσ  / Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν 

Οργανωτικι καινοτομία/ καινοτομία 
ςτο προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και 
λειτουργία  

5  100 100 5  

Α9 
Σροτεραιότθτεσ τθσ υπο-

δράςθσ 

 1. Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε ορεινι 
δθμοτικθ κοινοτθτα   χωρισ παραλιακο 
μετωπο  ι ςε μικρό νθςί ζωσ 3.000 
κατοίκουσ 
2. Το επενδυτικό ςχεδιο αφορα ςε 
ειδικεσ μορφζσ τουριςμοφ και 
τουριςμου εμπειρίασ.  

12  100 ι 50 ι 0 100 12  

Α10 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 

ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
και ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων 

5% 100 100 5 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α 70 

 
ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β. ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ) 

Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ  
βακμολογείται με 20 μονάδεσ -μζγιςτο 
τα 5 ζτθ 

6 % 0-100 100 6  

Β2 
Φίτλοι Υπουδϊν  ςχετικοί  
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

Ρτυχίο ΤΕΛ, ΑΕΛ 

4 % 

100 

100 4  

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι 
κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

10% 0 – 100 100 10  

Β4 Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

4% 

100 

100 4  Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςα ίεσ /μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

Β5 
Σροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ  

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ 
≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι 
εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι 
ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

3 % 

100 

100  3   
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 
το κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι 
ίςο 50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

0 

Β6 

Σροϊκθςθ  
επιχειρθματικότθτ ασ 

ανζργων 

Ο δικαιοφχοσ είναι άνεργοσ πάνω από 
3 χρόνια 

3 % 

100 

100  3  
Ο δικαιοφχοσ είναι άνεργοσ  ζωσ 3 
χρόνια 

50 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ  ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ  Β 30 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
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Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.3, 19.2.3.3 και 19.3.1. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8  του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια 
με  τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει ο (ποιοτικόσ & κεματικόσ) Τουριςμόσ.  

 

 

 

4.3.3. 19.2.2.4 Ενίςχυςθ επενδφςεων  ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά 

τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι 
δικαιοφχουσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων  ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.4 

Οομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 8 και Ραράρτθμα Λ του Καν. 
(ΕΕ) 808/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

 

Μζςω τθσ υπο-δράςθσ, κα ενιςχυκοφν ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί / επεκτάςεισ / μετεγκαταςτάςεισ 

χειροτεχνικϊν, βιοτεχνικϊν μονάδων και επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, μθ 

ςυμπεριλαμβανόμενων των επιχειριςεων του εμπορίου. 

Ενδεικτικά κα ςτθριχκοφν οι επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ & χειροτεχνίασ, 

διακοςμθτικϊν ειδϊν, κοςμθμάτων, ειδϊν διατροφισ μετά τθν 1θ μεταποίθςθ (μονάδεσ παραγωγισ 

ζτοιμων φαγθτϊν, αρτοποιίασ, ηαχαροπλαςτικισ κλπ),   οι βιοτεχνίεσ επεξεργαςίασ πζτρασ, ξφλου –ςιδιρου, 

παραγωγισ δερματίνων ειδϊν, ειδϊν ςυςκευαςίασ κλπ.  

Στο Ραράρτθμα …. παρουςιάηονται οι Επιλζξιμοι Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) που ενιςχφονται 

ςτα πλαίςια τθσ υπο-δράςθσ. 

Οι προτάςεισ που αφοροφν αποκλειςτικά τθν ενίςχυςθ επιχειριςεων εμπορίου, δεν είναι επιλζξιμεσ. 

 

Θ χριςθ του ευνοϊκότερου κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ με ζνταςθ 65% (deminimis) εξυπθρετεί τθ ςτρατθγικι του 
τοπικοφ προγράμματοσ για τθ διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθν ενδυνάμωςι τθσ με τθ  
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ςτιριξθ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ ι ςε μικρά νθςιά ζωσ 3.000 
κατοίκουσ. 

Στο πλαίςιο τθσ υπο-δράςθσ και ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ κα 
ενιςχυκοφν: 

 Καινοτόμεσ πράξεισ και επιχειριςεισ ςτουσ ανωτζρω τομείσ που κα παράγουν νζα ι ςθμαντικά 
βελτιωμζνα προϊόντα, κα εφαρμόςουν νζεσ τεχνολογίεσ ι καινοτόμεσ διαδικαςίεσ ςτθν παραγωγι 
νζεσ μεκόδουσ παραςκευισ τελικϊν προϊόντων ι μια νζα μζκοδο παροχισ και διανομισ ι 

 Επενδυτικζσ προτάςεισ που κα αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ κτιριακϊν παρεμβάςεων ι και υποδομϊν 
κακϊσ και προμικειασ εξοπλιςμοφ κατάλλθλου για τθν προςβαςιμότθτα και δυνατότθτα εργαςίασ 
ατόμων με αναπθρία κακϊσ και δθμιουργίασ ζντυπου και θλεκτρονικου υλικοφ προςβάςιμου ςε 
όλουσ. 

 Υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ για τον εκςυγχρονιςμό τουσ χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ 

 
 

Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ ανζρχεται ςε 65%. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ  «Διαφοροποίθςθ και 
ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€) 
Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 384.615,38 5,94%  4,81%  

Δθμόςια Δαπάνθ 250.000,00  6,00%  4,40%  

Λδιωτικι Συμμετοχι 134.615,38 5,83%  5,83%  

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα, πολφ μικρζσ, μικρζσ  και μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 
2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τον οριςμό των ΜΜΕ. 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α Μριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Ξοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ  ΥΧΕΔΙΡΧ 

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

13% 

100 

100 13  
Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 
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Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
3% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

0 

Α2 

 Υαφινεια  και 
πλθρότθτα  τθσ  

πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά  

      11% 

100 

100 11  
Αςαφισ  περιγραφι  τθσ αλλά 
πλθρότθταα ωσ προσ τα απαιτοφμενα 
για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και  
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

0 

Α3 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ  του ςυνόλου των 
α αιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν  

11  

100 

100  11  
Εξαςφάλιςθ  μζρουσ  απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/ εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 
για απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ 
/εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα και 
αξιοπιςτία του 

κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

12% 

100 

100 12 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 

Τεαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ 
και το μζγεκοσ του ζργου   

7 % 

50 

100 8  Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 
ζργου 

50 

Α6 

 Μαινοτόμοσ 
χαρακτιρασ  τθσ 
πρόταςθσ/Χριςθ 
καινοτομίασ  και 

νζων τε χνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο  

5% 

100 

100 5  

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό 
τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των 
προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι 
γίνεται ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ  

50 

Α7 
Σροτεραιότθτεσ  τθσ 

υπο-δράςθσ 

Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε ορεινι 
δθμοτικθ κοινοτθτα   χωρισ παραλιακο 
μετωπο  ι ςε μικρό νθςί ζωσ 3.000 
κατοίκουσ 

15% 

 100 ι 0  

100 15  
ναι 100 

όχι 0 

ΟΧΛ 0 

Α9 

Αφξθςθ κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε 

ΕΞΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται  δθμιουργία   
άνω τθσ μίασ (1 ) νζασ κζςθσ 

6% 100 100 6  
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απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  0,5  
ζωσ 1  νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε 
ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ)  

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται  θ δθμιουργία 
ζωσ 0,5  νζασ κζςθσ  απαςχόλθςθσ ςε 
ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται  δθμιουργία 
κζςεων απαςχόλθςθσ 

0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙ ΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 80 

  ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β. ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ 

Β1 

Επαγγελματικι 
εμπειρία 

(Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ-μζγιςτο 
τα 5 ζτθ ) 

2% 0-100 100 2 

Β2 

Φίτλοι Υπουδϊν  
ςχετικοί  με τθ φφςθ 

τθσ πρόταςθσ  

Ρτυχίο ΤΕΛ, ΑΕΛ 

2% 

100 

100 2  

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι 
κατάρτιςθ τουλάχιςτο 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ  

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ  0 

Β3 

Δυνατότθτα 
διάκεςθσ των ιδίων 
κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ 

του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

10% 0 - 100 100 10 

Β4 Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ   επιχειριςεισ  

2% 

100 

100 2 Μικρζσ  επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ /Μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

Β5 

Σροϊκθςθ 
επιχειρθματικότθτασ 

AMEA 

Ναι  

2% 

100 

100 2  
Πχι 0 

Β6 
Σροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ  

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ 
≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία 
οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο 
τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

2% 

100 

100 2 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

0 

Β7 

Σροϊκθςθ 
γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ  

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
γυναίκα (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία 
οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο 
τουσ είναι γυναίκεσ 

2% 

100 

100 2 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50% γυναίκεσ 

50 
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ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ  ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Β 20 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.3.4, 19.2.3.5  και 19.3.3. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8  του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  
τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & θ δθμιουργικι και 
πολιτιςτικι οικονομία με τθ διαςφνδεςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και τθσ ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ με τθν 
επιχειρθματικι.  

 

 

4.3.4. 19.2.2.6 Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι 
δικαιοφχουσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν 
αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.6 

Οομικι Βάςθ 
Άρκρο 17 &19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 8 και Ραράρτθμα Λ του 
Καν. (ΕΕ) 808/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπο-δράςθσ προβλζπεται να ενιςχυκοφν: 

 Επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ οικοτεχνίασ  

 Ρολυλειτουργικά αγροκτθμάτα ςε εφαρμογι  

Θ υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων ςτο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ και ςε εφαρμογι τθσ 
ςχετικισ νομοκεςίασ ςυνάδουν απόλυτα με τον 1ο ςτρατθγικό ςτόχο του προγράμματοσ και μποροφν να 
ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθσ των ειδικϊν ςτόχων, ιτοι : 

 τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ 

 τθν διαφοροποίθςθσ και τον εμπλουτιςμό τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ περιοχισ 

 τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ περιοχισ 

Αποτελοφν παράλλθλα καινοτόμεσ επιχειριςεισ για τθν περιοχι παρζμβαςθσ εξαιτίασ τθσ μθ φπαρξθσ 
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ανάλογων επενδφςεων ςτθν περιοχι, ςυνεπϊσ εξυπθρετοφν και τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ.  

Ειδικότερα κα ενιςχυκοφν : 

Α) Τα είδθ των προϊόντων οικοτεχνικισ παραςκευισ είναι: 

- Ρροϊόντα δθμθτριακϊν π.χ. πλιγοφρι, μπομπότα, κ.λπ. 
- Αρτοςκευάςματα πχ παξιμάδια, φρυγανιζσ, κριτςίνια, ςφολιάτα, πίτεσ, κ.λπ. 
- Ηυμαρικά π.χ. τραχανάσ, χυλοπίτεσ, λαηάνια, κ.λπ. 
- Γλυκίςματα π.χ. χαλβάσ με ςιμιγδάλι, ςάμαλι, ραβανί, κ.λπ. 
- Ρροϊόντα φυτικισ προζλευςθσ με ι χωρίσ γλυκαντικζσ φλεσ, π.χ. γλυκά κουταλιοφ, μαρμελάδεσ, 

κομπόςτεσ, πετιμζηι, αμυγδαλωτά, προϊόντα από ςουςάμι, κ.λπ. 
- Ρροϊόντα με extra παρκζνα και παρκζνα ελαιόλαδα που ζχουν προςτεκεί αρωματικάφυτά, 

μπαχαρικά, αικζρια ζλαια, κ.α. ςε ςυςκευαςία ζωσ δφο (2) λίτρων 
- Ρροϊόντα φυτικισ προζλευςθσ διατθρθμζνα με αλάτι, ξφδι και λάδι, επιτραπζηιεσ ελιζσ, πάςτεσ 

ελιάσ, τουρςιά, ςάλτςεσ. 
- Αποξθραμζνα προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ φροφτα και λαχανικά, ξθροί καρποί, όςπρια, 

αρωματικά φυτά 
- Ρροϊόντα με μζλι που ζχουν προςτεκεί ξθροί καρποί, αποξθραμζνα φροφτα, μαςτίχα, κρόκοσ κ.α. 

τρόφιμα. 
- Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βοφτυρο, γιαοφρτι 
- Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξφδι, χυμοί φροφτων και λαχανικϊν ςε ςυςκευαςία ζωσ ενόσ (1) λίτρου. 
- Ρροϊόντα ςαπωνοποιίασ από ελαιόλαδο 

Β) Τα πολυλειτουργικά αγροκτιματα,  και αφοροφν ςτθν αγροτικι εκμετάλλευςθ με ελάχιςτθ ενιαία ζκταςθ 
λειτουργίασ τα πζντε (5) ςτρζμματα, θ οποία διακζτει, τουλάχιςτον: α) καλλιεργιςιμθ ζκταςθ β) φυτικό ι 
ηωικό κεφάλαιο γ) χϊρο εςτίαςθσ ι δυνατότθτα εκπαίδευςθσ ι δυνατότθτα επίδειξθσ και παρακολοφκθςθσ 
τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι οικοτεχνικι μεταποίθςθ. Θ επιτυχθμζνθ λειτουργία των επιςκζψιμων 
πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων ςε κάποιεσ περιοχζσ του Ελλαδικοφ Χϊρου αλλά και ςε κάποιεσ 
Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ παρζχει ζνα ιςχυρό κίνθτρο για τθν υλοποίθςθ παρόμοιων παρεμβάςεων ςτθν περιοχι 
μασ, οι οποίεσ ςιμερα δεν υφίςτανται. Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ 
επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ να γνωρίςουν τθν τοπικι αγροτικι κλθρονομιά, να παρατθριςουν ι / και να 
ςυμμετάςχουν ςε αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ ι ακόμα και να αναπτφξουν ποικίλεσ εναλλακτικζσ τουριςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο διαμόρφωςθσ των επιςκζψιμων πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων υπάρχει θ 
δυνατότθτα να περιλθφκοφν χϊροσ εςτίαςθσ ι και οικοτεχνία, ι να παρζχονται εκπαιδευτικζσ ι και 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα και να εκτρζφει ι / και να διατθρεί περιοριςμζνο 
- ςε ςχζςθ με τθν ζκταςθ του αρικμό ηϊων. Ραράλλθλα δίνεται και θ δυνατότθτα λειτουργίασ και 
αγροτουριςτικισ μονάδασ ζωσ 10 δωματίων. Ο χαρακτιρασ του αγροκτιματοσ ανάλογα με τισ 
δραςτθριότθτεσ του μπορεί να είναι α)γεωργικό, β)καινοτόμο, γ)περιβαλλοντικό, δ)πολιτιςτικό 
και ε) γαςτρονομικό. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επιχειριςεισ ορεινϊν περιοχϊν και των  μικρϊν  νθςιϊν με πλθκυςμό μζχρι 
3.000 κατοίκουσ , ςε επιχειριςεισ  που παράγουν είδθ διατροφισ. 

Ειδικά για τισ ανάγκεσ παραγωγισ των προϊόντων, που περιγράφονται ςτο ςθμείο Γ τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 4912/120862/30-10-2015(ΦΕΚ/Β/2468/2015), είναι επιλζξιμθ δαπάνθ ςυγκροτιματοσ 
ψυχρισ ζκκλιψθσ ελαιολάδου με τα παρελκόμενα τουσ, μζχρι του ποςοφ των  30.000,00. 

Φο ποςοςςτό χρθματόδοτθςθσ βάει του άρκρου 17 ΜΑΟ. ΕΕ 1305/2013, ανζρχεται ςε 50%. 

Φο ποςοςςτό χρθματόδοτθςθσ βάει του άρκρου 19 ΜΑΟ. ΕΕ 1305/2013, ανζρχεται ςε 65%. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  
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Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

 

 

 

 

 

 

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% 

(άρκρο 17 ΚΑΝ ΕΕ 1305). 

Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 300.000,00  4,63% 3,75% 

Δθμόςια Δαπάνθ 150.000,00 3,60%  2,64% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 150.000,00  6,49%  6,49% 

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 65% 

(άρκρο 19 ΚΑΝ ΕΕ 1305). 

Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 230.769,23 
3,56% 2,88% 

Δθμόςια Δαπάνθ 150.000,00 3,60% 2,64% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 80.769,23 3,49% 3,49% 

 

 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

 

Φυςικά και Νομικά πρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου, τα οποία κατά τθν κατάκεςθ του τελευταίου αιτιματοσ 
πλθρωμισ πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 3 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 543/34450 
(ΦΕΚ/1145/Βϋ/2017) και του άρκρου 6 και 7 τθσ εν λόγω τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
4912/120862/30-10-2015(ΦΕΚ/Βϋ/2468/2015). Δεν υποχρεοφνται να τισ ικανοποιοφν κατά τθν κατάκεςθ τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ. 
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Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α Μριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Ξοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥ  ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ  ΥΧΕΔΙΡΧ 

Α1 Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

10% 

100 

100 10 

Συςχζτιςθ με το 70% των  
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθσ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Α2 
 Υαφινεια  και πλθρότθτα  

τθσ  πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου 
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά  

8% 

100 

100 8 
Αςαφισ  περιγραφι  τθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ και  ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθς σ τθσ πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ  του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν  

10% 

100 

100 10 

Εξαςφάλιςθ  μζρουσ  
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ 
/εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α4 
Τεαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 5 

10% 

100 

100 10 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 
30 

30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο > 
30 

0 

Α5 

Τεαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με 
το είδοσ και το μζγεκοσ του 
ζργου   

7% 

50 

100 7 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ 
των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α6 Σροςταςία περιβάλλοντοσ 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθν προςταςία του 

7% 100 100 7 
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περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι 
ίςο του 5% 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι 
ίςο του 5% 

0 

  

Α7 

 Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ  
τθσ πρόταςθσ/Χριςθ 

καινοτομίασ  και νζων 
τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο  

8% 

100 

100 8 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ 
νζα ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε 
χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ 
παρουςίαςθ των προϊόντων 
είναι νζα ι προθγμζνθ ι 
γίνεται ειςαγωγι μιασ 
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 
διαδικαςίασ παραγωγισ για 
τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, 
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ 
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με 
τον όγκο παραγωγισ τθσ  

50 

Α8 
Υυςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

ΝΑΛ  

5% 

 100 

100 5 

 ΟΧΛ 0 

Α9 
Σροτεραιότθτεσ  τθσ υπο-

δράςθσ 

Α) Θ αμιγισ επζνδυςθ 
οικοτεχνίασ υλοποιείται ςε 
ορεινι ι μειονεκτικι περιοχι 
ι ςε μικρό νθςί ζωσ 3.000 
κατοίκουσ 
Β) Στο πολυλειτουργικό 
αγρόκτθμα περιλαμβάνονται 
δραςτθριότθτεσ που 
εντάςςονται ςε πάνω από δφο 
προςανατολιςμοφσ του 
άρκρου 4 τθσ ΚΥΑ 543/34450 
(ΦΕΚ/1145/Β/2017)  

15% 

 100 ι  0 

100 15 

 Εξυπθρετείται μια 
τουλάχιςτον προτεραιότθτα 

10 

Δεν εξυπθρετοφνται οι 
προτεραιότθτεσ 

0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 80 

  ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β. ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ 
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Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ) 

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 
20 μονάδεσ-μζγιςτο τα 5 ζτθ ) 

3% 0-100 100 3 

Β2 
Φίτλοι Υπουδϊν  ςχετικοί  με 

τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ  

Ρτυχίο ΤΕΛ, ΑΕΛ 

2% 

100 

100 2 

Ρτυχίο  ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
πρόταςθσ  

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ  

0 

Β3 

Δυνατότθτ  διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 
*100% 

5% 0 - 100 100 5 

Β4 
Σροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ 
είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο 
ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

5% 

100 

100 5 Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωο και το 
μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

50 

Β5 
Σροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ 
είναι γυναίκα (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο 
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

5% 

100 

100 5 Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50% γυναίκεσ 

50 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ  ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Β 20 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ  ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ , 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.2.3.2. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  
τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & Γαςτρονομία 
(παραγωγι τοπικϊν προϊόντων, χριςθ νζων παραγωγικϊν μεκόδων, δθμιουργία γαςτρονομικισ 
ταυτότθτασ).  

Επίςθσ ζχει άμεςθ ςυνζργεια με το Μζτρο 4.2 «Στιριξθ για επενδφςεισ ςτθν μεταποίθςθ/ εμπορία και/ι 
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ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων» του ΡΑΑ 2014-2020 ,που  ςυνειςφζρει ςτισ περιοχζσ εςτίαςθσ 3Α & 5Β. 

 

 

4.3.5. 19.2.3.1 Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ περιοχι 
παρζμβαςθσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ 
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.1 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 17 παρ. 1β και Ραράρτθμα ΛΛ του Καν (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ υπο-δράςθ αφορά ςε ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοφσ, επεκτάςεισ, μετεγκαταςτάςεισ, 
μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων, ςε τομείσ φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ, με 
αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά αφορά ςε κλάδουσ: 

- Αυγά (όπωσ τυποποίθςθ ςυςκευαςία αυγϊν, παραγωγι νζων προϊόντων) 

- Οπωροκθπευτικά-ξθροί καρποί 

- Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 

- Ξφδι (π.χ. παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ) 

- Καφζσ 

- Μζλι 

- Κραςί  

- Ελαιόλαδο  

- Κρζασ 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ  του αγροδιατροφικοφ τομζα, θ αφξθςθ τθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, κακιςτϊντασ τα πιο ελκυςτικά ςτον 
καταναλωτι, θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν αλλά και 
διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον, ενϊ παράλλθλα είναι κακοριςτικι είναι και θ διατιρθςθ και 
δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. 

Σφμφωνα με τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, το ςφνολο τθσ αγροτικισ παραγωγισ – πλθν 
ελαιολάδου και του μελιοφ - χαρακτθρίηεται από τάςεισ μείωςθσ, ενϊ θ βαριά τουριςτικι βιομθχανία των 
περιοχϊν ζχει λειτουργιςει ανταγωνιςτικά με τον πρωτογενι τομζα (αλλαγι χριςεων γθσ, εγκατάλειψθ 
υπαίκρου, φτθνζσ «ειςαγωγζσ») παρά ςε ςυνζργεια (απορρόφθςθ παραγωγισ από τον τουριςτικό 
τομζα).  

Ραράλλθλα θ φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ τοπικϊν προϊόντων, τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν με τθν 
τοπικι γαςτρονομία, δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για ενίςχυςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν περιοχι 
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παρζμβαςθσ, ςυνκικεσ μεγζκυνςθσ τθσ οικονομικισ και τθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ  και δθμιουργίασ 
διακριτισ αναγνωρίςιμθσ ταυτότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τον πολιτιςμό και το περιβάλλον. 

Θ πρϊτθ μεταποίθςθ προϊόντων του γεωργικοφ τομζα αποτελεί κακοριςτικι δραςτθριότθτα ςτθν τοπικι 
αλυςίδα αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα, με κακοριςτικι τθν ανάγκθ ςφνδεςισ του με τθν κυρίαρχθ 
οικονομικι δραςτθριότθτα του τουριςμοφ, τθν αξιοποίθςθ των εκτεταμζνων εκτάςεων ελαιοπαραγωγισ, 
των ιδιαίτερων ποικιλιϊν οίνου, τθσ προθγοφμενθσ  αλλά και αναπτυςςόμενθσ εμπειρίασ ςτα προϊόντα 
γάλακτοσ (βοφτυρο, τοπικά τυριά), τθν αξιόλογθ και δυναμικι παρουςία τοπικϊν 
κρεατοπαραςκευαςμάτων και αλλαντικϊν και τουσ αξιοςθμείωτουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ ςτθν παραγωγι 
μελιοφ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που ειναι επιςκζψιμεσ και που αφοροφν ςε λάδι ,μελι, κραςί, 
κρζασ και γαλα κακϊσ και ςε προιόντα βιολογικισ γεωργίασ. 

Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ ανζρχεται ςε 50%. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.400.000,00 21,64  17,52  

Δθμόςια Δαπάνθ 700.000,00 16,82  12,32 

Λδιωτικι Συμμετοχι 700.000,00  30,31  30,31  

Σφμφωνα με το Παράρτθμα ΙΙ του Καν. 1305/2014 θ ζνταςθ των ενιςχφςεων ανζρχεται ςτο 50%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου που δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ 
μικρζσ , μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ. 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α Κριηήριο επιλογής  Ανάλσζη κριηηρίοσ Βαρύηηηα Μοριοδόηηζη Βαθμολογία 
Ανοιγμένη 

βαθμολογια 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

Α1 

Υαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

7% 

100 

100 7 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ, 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 
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Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α2 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

 10% 

100 

100 8 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ  για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ 
/εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α3 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

 8% 

100 

100 10 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφ ν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Α4 

Σαραγωγι προϊόντων 
ποιότθτασ βάςει 

προτφπου  

Ραραγωγι ςε ποςοςτό > 30% 

6% 

100 

100 6 10%< Ραραγωγι ςε ποςοςτό < 30 60 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό < 10% 30 

Α5 

Επεξεργαςία πρϊτων 
υλϊν παραγόμενων 

βάςει προτφπων  

Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό > 30% 

6% 

100 

100 6 10%< Ρρϊτθ φλθ  ςε ποςοςτό < 30% 6 

Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό < 10%    30 

Α6 

Μαινοτόμοσ 
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ /Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο  

5% 

100 

100 5 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό 
τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των 
προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι 
γίνεται  ειςαγωγι μίασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, , το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των 
προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ τθσ  

50 

Α7 

Τεαλιςτικότθτα και 
αξιοπιςτία του 

κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο- εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

5% 

100 

100 5 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α8 

Τεαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

2% 

50 

100 2 0ρκολογικόσ προςδιορι ςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 
ζργου 

50 

Α9 
Σοςοςτό δαπανϊν 

ςχετικϊν με τθν 
Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με20% 2% 100 100 2 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 

Σελίδα 
|49 

 

εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 10% ≤ Ροςοςτό <20% 6 

5% ≤ Ροςοςτό <10% 30 

Α10 

Εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ 

Ναι  

5% 

100 

100 5 
Πχι 0 

Α11 

Σοςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ 

– εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι 

ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ 

φδατοσ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 

4% 

100 

100 4 

10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

Α12 
Σροτεραιότθτεσ  τθσ 

υπο-δράςθσ 

1. Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε  λάδι , 
κρεασ, μελι,κραςι ,γαλα  και  
αποκλειςτικα ςε βιολογικα προιοντα  
από ειχειρθςεισ  που διακετουν 
επιςκεψιμεσ μοναδεσ    100 

10% 

 100 ι 0  

100 10 

 2. Σε προιοντα  μελι, λαδι, κραςι, 
κρεασ, γαλα που παραγοινται ςε 
επςιςκεψιμεσ  μοναδεσ 75 
3. Σε προιόντα μελι,λαδι,γαλα, 
κραςι,κρεασ που οι μοναδεσ δεν είναι 
επιςκεψιμεσ  25 
 

100 

 Τιποτα από τα παραπάνω  0 

Α13 

Υυςχζτιςθ τθσ 
πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι  
5% 

100 
100 5 

Πχι 0 

Α14 
Αφξθςθ κζςεων 

απαςχόλθςθσ ςε ΕΞΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
άνω των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

5% 

100 

100 5 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
μίασ ζωσ  1 νζασ κζςθσ  απαςχόλθςθσ 
ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
ζωσ μίασ 0,5 νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ 
ςε ΕΜΕ 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται  δθμιουργία  
νζων κζςεων εργαςίασ 

0 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α   80 

  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

Β1 

Επαγγελματικι 
εμπειρία (προθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ-μζγιςτο 
τα 5 ζτθ) 

4% 0-100 100 4  

Β2 

Φίτλοι Υπουδϊν  
ςχετικοί με τθ φφςθ 

τθσ  πρόταςθσ 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 

3% 

100 

100 3  

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθ ι επαγγελματικι 
κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
πρόταςθσ 

50 
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Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
των ιδίων κεφαλαίων 

για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου  

Ροςοςτό ιδίων κεφαλαίων επ τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

7% 0-100  100 7 

Β4  Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ  επιχειριςεισ 

3% 

100 

100 3  Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ /Μεγάλεσ  επιχειριςεισ 0 

Β5 

Ρ δικαιοφχοσ είναι 
κατά κφριο 

επάγγελμα αγρότθσ  ι 
εταιρικό ςχιμα 

αγροτϊν 

Ναι 

3% 

100 

100 3  

Πχι 0 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β   20 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ (Α+Β)   100 

ΜΔΓΙΣΤΗ ΓΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   10 

ΔΛΑΦΙΣΤΗ ΓΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΓΚΡΙΣΗΣ (30% ΤΗΣ ΜΔΓΙΣΤΗΣ ΓΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Φ ΜΟΡΙΟΓΟΤΗΣΗ 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ  19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.7.7 και 19.3.2.  

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια 
με  τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & Γαςτρονομία 
(παραγωγι τοπικϊν προϊόντων, χριςθ νζων παραγωγικϊν μεκόδων, δθμιουργία γαςτρονομικισ 
ταυτότθτασ).  

Επίςθσ ζχει άμεςθ ςυνζργεια με το Μζτρο 4.2 «Στιριξθ για επενδφςεισ ςτθν μεταποίθςθ/ εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων» του ΡΑΑ 2014-2020, που  ςυνειςφζρει ςτισ περιοχζσ εςτίαςθσ 3Α & 5Β. 

 

 

4.3.6. 19.2.3.3 Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 
και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ περιοχι παρζμβαςθσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του 
τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.3 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 19 παρ.1β καν (ΕΕ)1305/2013 Σθμείο 8.17, Μζροσ 1 του 
Ραραρτιματοσ Λ, του εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014 τθσ 
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Επιτροπισ 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στόχοσ τθσ υπο-δράςθσ είναι, θ διαφοροποίθςθ τθσ περιοχισ από το πρότυπο του μαηικοφ παρακεριςτικοφ 
καλάςςιου τουριςμοφ, θ επζκταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και θ αξιοποίθςθ του ιδιαίτερου χαρακτιρα 
τθσ πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ των δυςπρόςιτων και 
απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (μικρά νθςιά και ενδοχϊρα), ςτοιχείο που μπορεί να 
λειτουργιςει ωσ  πρόςκετοσ πόλοσ ζλξθσ και επιςκεψιμότθτασ. 

Στο πλαίςιο τθσ υπο-δράςθσ κα ενιςχυκοφν ενδεικτικά οι εξισ ομάδεσ ενεργειϊν: 

α) Θ ίδρυςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων από μετατροπι παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιρίων,  

β) Θ ίδρυςθ και ι  επζκταςθ (με τθν ζννοια τθσ αρχικισ επζνδυςθσ , όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 του ΚΑΝ 
. 651/2014) τουριςτικϊν καταλυμάτων  ςτισ ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ) 

γ) Θ ίδρυςθ  ι επζκταςθ (με τθν ζννοια τθσ αρχικισ επζνδυςθσ , όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 του ΚΑΝ . 
651/2014) επιχειριςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ  και ιδιαίτερα του τουριςμοφ εμπειρίασ (π.χ 
φυςιολατρικόσ, γαςτρονομικόσ, αγροτουριςμόσ, πολιτιςτικόσ, κρθςκευτικόσ, καλλιτεχνικόσ τουριςμόσ 
κ.α), που κα προςελκφςει οικολογικά ευαίςκθτουσ τουρίςτεσ. 

δ) Θ ίδρυςθ ι επζκταςθ (με τθν ζννοια τθσ αρχικισ επζνδυςθσ , όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 του ΚΑΝ . 
651/2014) χϊρων εςτίαςθσ.(όχι αναψυχισ) 

ςτ) Γραφεία πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ. 

 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ εναλλακτικοφ τουριςμοφ/, μετατροπισ παραδοςιακϊν ι 
διατθρθτζων κτιρίων  ςε καταλφματα και ςτισ επενδφςεισ  που κα πραγματοποιθκοφν  ςε   ορεινζσ περιοχεσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ . 

Ειδικά οι επενδφςεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ διανυκτζρευςθσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τθν υπ’ 
αρικμ. Μ.Χ.Α. αρικμ. 2986/ 25.11.2016 «Ρροςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν μορφϊν και κατθγοριϊν των 
τουριςτικϊν καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που εντάςςονται ςε προγράμματα 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων». 
 
 
Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ, ςφμφωνα με τον Σεριφερειακό Χάρτθ Ενιςχφςεων ανζρχεται ςε 
45%για τισ πολφ μικρζσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ.Υτθν περίπτωςθ επιχειριςεων μθ ειςθγμζνων, που 
λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδϊν, εφαρμόηεται το άρκρο 22 του Μαν (ΕΕ) 651/2014 με 
ζνταςθ ενίςχυςθσ 65%. 
 
 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.111.111.11   17,17  13,90  

Δθμόςια Δαπάνθ 500.000,00  12,01  8,80  
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Λδιωτικι Συμμετοχι 611.111.11  26,46  26,46  

Εφαρμόηεται ο Περιφερειακόσ Χάρτθσ Ενιςχφςεων  με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45%. Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων 

μθ ειςθγμζνων, που λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδών, εφαρμόηεται το άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 

651/2014 με ζνταςθ ενίςχυςθσ 65%. Για τον υπολογιςμό ςτον παραπάνω χρθματοδοτικό πίνακα, τζκθκε ωσ 

μζςο ποςοςτό ενίςχυςθ το 45%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυνιςτοφν πολφ μικρζσ ι μικρζσ επιχειριςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων ι 
παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ και επικυμοφν να τισ επεκτείνουν ι/και να τισ 
εκςυγχρονίςουν. 

Μριτιρια επιλογισ 

Α/Α Μριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Ξοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ  Α:  ΑΠ ΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ  ΥΧΕΔΙΡΧ 

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

8% 

100 

100 8 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υ ο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Α2 

Υαφινεια και 
πλθρότθτα  τθσ  

πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

6% 

100 

100 6  

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

Α3 

Ετοιμότθτα ζναρ θσ  
υ οποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων 
/εγκρίςεων / αδειϊν 

8% 

100 

100 8 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων 
/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 
γνωμ οδοτιςεισ /εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα και 
αξιοπιςτία του 

κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

 8% 

100 

100 8 
5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 
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100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 

Τεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου  

5% 

50 

100 5  Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 
ζργου 

5 

Α6 
Σροςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

5% 

100 

100 5 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο 5% 

0 

Α8 

Μαινοτόμοσ 
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ  / Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν 

Οργανωτικι καινοτομία/καινοτομία 
ςτο προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και 
λειτουργία  

4% 100 100 4  

Α9 
Σροτεραιότθτεσ τσ 

υπο-δράςθσ 

Θ  επζνδυςθ:  
α) αφορά μετατροπι παραδοςιακϊν 
ι διατθρθτζων κτιρίων ςφμφωνα με 
τθν παραδοςιακι τοπικι 
αρχιτεκτονικι  ι  
β) θ επενδυςθ πραγματοποιείται ςε 
ορεινι κονότθτα  

15%  

100 ι 0 

100 15  

Θ επζνδυςθ πλθροί μια από τισ ωσ 
άνω προτεραιότθτεσ  

100 

Θ επζνδυςθ δεν καλφπτει κάποια 
από τισ ωσ άνω προτεραιότθτεσ  

0 

Α10 

Εφαρμογι 
ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και 
ποιοτικϊν ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
και ποιοτικϊν ςθμάτων ων  προτφπων 

5% 100 100 5  

Α12 
Αφξθςθ κζςεων 

απαςχόλθςθσ ςε ΕΞΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω τθσ μίασ (1) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

6% 

100 

100 6  

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφςχεδίου προβλζπεται θ 
δθμιουργία από 0,5 ζωσ  ζωσ 1νζασ 
κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ 0,5  νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε 
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ 

0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α 70 

  ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β. ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ 

Β1 

Επαγγελματικι 
εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ  
βακμολογείται με 20 μονάδεσ -
μζγιςτο τα 5 ζτθ 

3 % 0-100 100 3 

Β2 Φίτλοι Υπουδϊν  Ρτυχίο Α ΕΛ, ΑΕΛ 3 % 100 100 3  



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 

Σελίδα 
|54 

 

ςχετικοί  με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι 
κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
των ιδίων κεφαλαίων 

για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

10% 0 – 100 100 10  

Β4 Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

 4% 

100 

100 4  Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 
 

Β5 

Σροϊκθςθ 
επιχειρθματικότθτασ  
ςυλλογικϊν φορζων 

(Υυνεταιριςμοί, 
ΜοινΥΕΣ, κ.ά.). 

Ναι  

2% 

100 

100 2  

Πχι 0 

Β6 
Σροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι 
εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι 
ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

3% 

100 

100 3 Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 
ετϊν  

0 

Β7 

Σροϊκθςθ  
επιχειρθματικότθτασ  

γυναικϊν  

Ο δικαιοφχοσ είναι  γυναίκα  
5% 

100 
100 5  

 
50 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ  ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ  Β 30 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.3.3 και 19.3.1. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8  του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  
τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει ο (ποιοτικόσ & κεματικόσ) Τουριςμόσ. 
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4.3.7. 19.2.3.4 Ενίςχυςθ επενδφςεων  ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά 

τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 
και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ περιοχι παρζμβαςθσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 

Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, 
και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.4 

Οομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 8 και Ραράρτθμα Λ του Καν. 
(ΕΕ) 808/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Μζςω τθσ  υπο-δράςθσ, κα ενιςχυκοφν  ιδρφςεισ βιοτεχνικϊν μονάδων, μονάδων χειροτεχνίασ  και 
επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και οι  επεκτάςεισ / μετεγκαταςτάςεισ, 
χειροτεχνικϊν, βιοτεχνικϊν μονάδων και επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ και του 
εμπορίου.Θ δράςθ κα ςυμβάλει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και ςτθ ςυγκράτθςθ του 
πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι. 

 

Θ δράςθ περιλαμβάνει: 

 Τθν δθμιουργία ι επζκταςθ επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ και εμπορίου 
του τομζα των τροφίμων. Ριο ςυγκεκριμζνα πρόκειται για μονάδεσ παραγωγισ προϊόντων 
διατροφισ (όπωσ ηυμαρικϊν, αρτοποιίασ – νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ, γλυκϊν, μαρμελάδων, 
γλυκϊν κουταλιοφ, κλπ). Επίςθσ θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει περιπτϊςεισ Καταςτθμάτων 
Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ όπου υπάρχει ςυνδυαςμόσ παραςκευισ, λιανικισ πϊλθςθσ και 
κατανάλωςθ από πελάτεσ εντόσ και εκτόσ αυτϊν των καταςτθμάτων όπωσ γαλακτοπωλεία, 
ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιία. 

 Στον τομζα του εμπορίου θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει τθν δθμιουργία –ι επζκταςθ  παντοπωλείων, 
υπθρεςιϊν catering κλπ. 
Ζμφαςθ κα δοκεί: 
- ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων από κοινωνικζσ επιχειριςεισ 
- ςε νζεσ ιδζεσ, καινοτόμεσ 

- ςε νζεσ τεχνολογίεσ οργάνωςθσ, πωλιςεων 

 Τθν δθμιουργία – ι επζκταςθ επιχειριςεων του δευτερογενι τομζα όπωσ ενδεικτικά: 
- βιοτεχνικζσ μονάδεσ (ςτον κλάδο ξφλου και επίπλων, των μετάλλων, του κοςμιματοσ, των ειδϊν 

ζνδυςθσ κλπ) 
- μονάδεσ παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, χειροτεχνίασ. 

 
Σε περιπτϊςεισ ενίςχυςθσ εππζκταςθσ  ΜΜΕ με χριςθ του άρκρου 14 του Καν. 651/2014 θ ενίςχυςθ 
παρζχεται μόνο ςε αρχικζσ επενδφςεισ. Ωσ αρχικι επζνδυςθ ορίηεται «θ επζνδυςθ ςε ενςϊματα και άυλα 
ςτοιχεία  ενεργθτικοφ ςε ςχζςθ με τθν δθμιουργία νζασ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ, τθν επζκταςθ τθσ 
δυναμικότθτα υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ, τθ διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ μιασ 
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επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ ςε προϊόντα που δεν ζχουν παραχκεί ποτζ ςε αυτι ι τθ κεμελιϊδθ αλλαγι 
του ςυνόλου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ», ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 49 του άρκρου 2 του Καν. (ΕΕ) 651/2014. Συνεπϊσ δεν είναι δυνατόσ ο ποιοτικόσ 
εκςυγχρονιςμόσ μιασ ΜΜΕ ο οποίοσ δεν ζχει κατ’ ελάχιςτο ωσ αποτζλεςμα τθν οποιαδιποτε αφξθςθ 
δυναμικότθτασ / δυνατότθτασ εξυπθρζτθςθσ αρικμοφ πελατϊν ι τθν οποιαδιποτε προςκικθ νζου 
προϊόντοσ / υπθρεςίασ άςχετα με το αν αυτό ςυνοδεφεται με τθν οποιαδιποτε κτθριακι παρζμβαςθ ι τθν 
οποιαδιποτε αλλαγι τθσ άδειασ λειτουργίασ. 

Ενδεικτικά κα ςτθριχκοφν θ ίδρυςθ και οι / επεκτάςεισ / μετεγκαταςτάςεισ επιχειριςεων των κλάδων του 
επίπλου,  αλουμινίου, γυαλιοφ, δερματίνων ειδϊν, ζνδυςθσ, ξυλόγλυπτα, υφαντά, κεραμικά, ειδϊν λαϊκισ 
τζχνθσ  παιχνιδιϊν, εκτυπϊςεων και εκδόςεων, κακϊσ και οι μετεγκαταςτάςεισελαιοτριβείων. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ ι ςε μικρά νθςιά με 
πλθκυςμό μζχρι 3.000 κατοίκουσ. 

Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ, ςφμφωνα με τον Σεριφερειακό Χάρτθ Ενιςχφςεων ανζρχεται ςε 
45%για τισ πολφ μικρζσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ.Υτθν περίπτωςθ επιχειριςεων μθ ειςθγμζνων, που 
λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδϊν, εφαρμόηεται το άρκρο 22 του Μαν (ΕΕ) 651/2014 με 
ζνταςθ ενίςχυςθσ 65%. 
 
 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
311.111.11 

 4,80  3,89  

Δθμόςια Δαπάνθ 140.000,00 3,36  2,46  

Λδιωτικι Συμμετοχι 
171.111,11 

 7,41 7,41  

Εφαρμόηεται ο Περιφερειακόσ Χάρτθσ Ενιςχφςεων με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45%. Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων 

μθ ειςθγμζνων, που λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδών, εφαρμόηεται το άρκρο 22 του Καν(ΕΕ) 

651/2014 με ζνταςθ ενίςχυςθσ 65%. Για τον υπολογιςμό ςτον παραπάνω χρθματοδοτικό πίνακα, 

χρθςιμοποιικθκε το ποςοςτό 45%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα, πολφ μικρζσ, μικρζσ  και μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 
2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τον οριςμό των ΜΜΕ 

Μριτιρια επιλογισ 
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Α/Α Μριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Ξοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ  ΥΧΕΔΙΡΧ 

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

10% 

100 

100 10 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Α2 

 Υαφινεια  και 
πλθρότθτα  τθσ  

πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά  

10% 

100 

100 10 
Αςαφισ  περιγραφι  τθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα 
για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και  
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

0 

Α3 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ  του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν  

10% 

100 

100 10 
Εξαςφάλιςθ  μζρουσ  απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/ εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 
για απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ 
/εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα και 
αξιοπιςτία του 

κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

12% 

100 

100 12 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 

Τεαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ 
και το μζγεκοσ του ζργου   

9% 

50 

100 9  Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 
ζργου 

50 

Α6 

 Μαινοτόμοσ 
χαρακτιρασ  τθσ 
πρόταςθσ/Χριςθ 
καινοτομίασ  και 

νζων τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο  

6% 

100 

100 6 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό 
τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των 
προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι 
γίνεται ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ  

50 
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Α7 
Σροτεραιότθτεσ  τθσ 

υπο-δράςθσ 

Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε ορεινι 
περιοχι ι ςε μικρό νθςί ζωσ 3.000 
κατοίκουσ 

15% 

 100 ι 0  

100 15 

ναι 100 

όχι 0 

όχι 0 

Α8 

Αφξθςθ κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε 

ΕΞΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία   
άνω τθσ 1 νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε 
ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) 

8% 

100 

100 8 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 1  νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ 
ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ)  

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται  θ δθμιουργία 
ζωσ 0,5 ) νζασ κζςθσ  απαςχόλθςθσ ςε 
ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται  δθμιουργία 
κζςεων απαςχόλθςθσ 

0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 80 

  ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β. ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ 

Β1 

Επαγγελματικι 
εμπειρία 

(Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ-μζγιςτο 
τα 5 ζτθ ) 

3% 0-100 100 3 

Β2 

Φίτλοι Υπουδϊν  
ςχετικοί  με τθ φφςθ 

τθσ πρόταςθσ  

Ρτυχίο ΤΕΛ, ΑΕΛ 

2% 

100 

100 2 

Ρτυχίο , ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι 
κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ  

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ  0 

Β3 

Δυνατότθτα 
διάκεςθσ των ιδίων 
κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ 

του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

7% 0 - 100 100 7  

Β4 Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ   επιχειριςεισ  

3% 

100 

100 3 Μικρζσ  επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ /Μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

Β5 
Σροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ 
≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία 
οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο 
τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

3 

100 

100 3  
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

0 

Β6 
Σροϊκθςθ 
γυναικείασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
γυναίκα (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία 
οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο 

2  100 100 2  
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επιχειρθματικότθτασ τουσ είναι γυναίκεσ 

Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50% γυναίκεσ 

0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ  ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Β 20 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΗΣΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.4, 19.2.3.5 και 19.3.3. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  
τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 και ειδικότερα ςτισ παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ των ΜΜΕ.  

 

 

4.3.8. 19.2.3.5 Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με 

ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ περιοχι 
παρζμβαςθσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 

Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν 
για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, 
χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.5 

Οομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 8 και Ραράρτθμα Λ του Καν. 
(ΕΕ) 808/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Μζςω τθσ  υπο-δράςθσ, κα ενιςχυκεί θ ίδρυςθ, ι επζκταςθ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν, με ςτόχο  
τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ περιοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

Ενδεικτικά κα ςτθριχκοφν ιδιωτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ: 

 του πολιτιςμοφ και των τεχνϊν και ενδεικτικά μουςικά ωδεία, επιχειριςεισ λοιπϊν καλλιτεχνικϊν 
δραςτθριοτιτων (κζατρο, κινθματογράφοσ κλπ), καλλιτεχνϊν (μουςικϊν, γλυπτϊν, ςυγγραφζων), 
ακλθτιςμοφ και ευεξίασ (γυμναςτιρια, χοροδιδαςκαλεία, ακλοπαιδιζσ, παιδότοποι, κ.ο.κ.),  

 τθσ υγείασ, κοινωνικισ μζριμνασ και φροντίδασ (υπθρεςίεσ υγείασ, υπθρεςίεσ φροντίδασ 
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θλικιωμζνων αγροτϊν και ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ,  φφλαξθ και δθμιουργικι απαςχόλθςθ 
παιδιϊν κ.ο.κ.),  

 παροχισ υπθρεςιϊν ςτιριξθσ του πρωτογενι τομζα (π.χ. γεωτεχνικοί, κτθνίατροι κλπ) 
 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ και ςτα μικρά νθςιά με πλθκυςμό μζχρι 3.000 
κατοίκουσ.. 

 
Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ, ςφμφωνα με τον Σεριφερειακό Χάρτθ Ενιςχφςεων ανζρχεται ςε 
45%για τισ πολφ μικρζσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ. Υτθν περίπτωςθ επιχειριςεων μθ ειςθγμζνων, που 
λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδϊν, εφαρμόηεται το άρκρο 22 του Μαν (ΕΕ) 651/2014 με 
ζνταςθ ενίςχυςθσ 65%. 
 
 
 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
555.555.55 

 8,58  6,95  

Δθμόςια Δαπάνθ 
250.000,00 

 6,00  4,40  

Λδιωτικι Συμμετοχι 
305.555,55 

 13,23  13,23  

Εφαρμόηεται ο Περιφερειακόσ Χάρτθσ Ενιςχφςεων  με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45%. Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων 

μθ ειςθγμζνων, που λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ διανομι κερδών, εφαρμόηεται το άρκρο 22 του Καν(ΕΕ) 

651/2014 με ζνταςθ ενίςχυςθσ 65%. Για τον υπολογιςμό του χρθματοδοτικοφ πίνακα, υπολογίςκθκε 

ποςοςτό 45%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα, πολφ μικρζσ, μικρζσ  και μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 
2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τον οριςμό των ΜΜΕ 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α Μριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Ξοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 
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ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ  ΥΧΕΔΙΡΧ 

Α1 Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

9% 

100 

100 9  

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
 Υαφινεια  και πλθρότθτα  

τθσ  πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 
τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

9% 

100 

100 9 

Αςαφισ  περιγραφι  τθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
και  ελλείψεισ ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ  του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν  

10% 

100 

100 10  
Εξαςφάλιςθ  μζρουσ  
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ /εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α4 
Τεαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

10% 

100 

100 10  

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 
Τεαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου   

10% 

50 

100 10  Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 
του ζργου 

50 

Α6 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία 
/ υποδομι ςτθν Τοπικι / 
Δθμοτικι Ενότθτα 

7% 

100 

100 7  
Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 
υποδομι ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι 
Ενότθτα 

0 

A7 
Υυςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 
5% 

100 
100 5 

Πχι 0 

Α8 
Σροτεραιότθτεσ  τθσ υπο-

δράςθσ 

Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε 
ορεινι περιοχι ι ςε μικρό νθςί 
ζωσ 3.000 κατοίκουσ 

15  

 100 ι 0  

100 15  
ναι 100 

όχι 0 
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Α9 
Αφξθςθ κζςεων 

απαςχόλθςθσ ςε ΕΞΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία   άνω 
τθσ μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

5% 

100 

100 5 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία  μίασ 
νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ)  

60 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται  θ δθμιουργία ζωσ 
μίασ (1) νζασ κζςθσ  
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν 
προβλζπεται  δθμιουργία κζςεων 
απαςχόλθςθσ 

0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 80 

  ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β. ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 
μονάδεσ-μζγιςτο τα 5 ζτθ ) 

3% 0-100 100 3  

Β2 
 Φίτλοι Υπουδϊν  ςχετικοί  με 

τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ  

Ρτυχίο ΤΕΛ, ΑΕΛ 

3% 

100 

100 3  

Ρτυχίο , ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι 
με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ  

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ  

0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

7% 0 - 100 100 7  

Β4 
Σροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι 
τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

3  

100 

100 3  Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 
το κατζχουν ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 
ετϊν  

0 

Β5 
Σροϊκθςθ 

επιχειρθματικότθτασ 
ανζργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
4% 

100 
100 4 

άνεργοι ζωσ 3 χρόνια 50 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ  ΕΣΙΝΡΓΘΥ  ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Β 20 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 
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Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.4 και 19.3.3. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και 8 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  
τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ δθμιουργικι πολιτιςτικι βιομθχανία, 
ενϊ οριηόντιεσ προτεραιότθτεσ αποτελοφν το περιβάλλον και οι ΤΡΕ.  

 

 

4.3.9. 19.2.4.2 Υτιριξθ  για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι  επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για  τον 

αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, 

κ.λπ.) 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Βαςικζσ υπθρεςίεσ και ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.4 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Υτιριξθ  για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι  επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν 
υπθρεςιϊν για  τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν 
υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.4.2 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 20 καν (ΕΕ)1305/2013 , Άρκρο 55 Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Μζςω τθσ υποδράςθσ επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ ενεργειϊν που βελτιϊνουν τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ  του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ, κακιςτοφν  ελκυςτικότερθ τθν αγροτικι  περιοχι  ωσ τόπο διαμονισ και ςυμβάλλουν 
ζμμεςα ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

Ενδεικτικά ενιςχφονται οι ακόλουκεσ παρεμβάςεισ δθμόςιου χαρακτιρα: 

 Υποδομζσ φφλαξθσ και απαςχόλθςθσ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ (παιδικοί ςτακμοί, αίκουςεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ κλπ)  

 Αγροτικά ιατρεία  

 Δθμιουργία ι εκςυγχρονιςμόσ Κζντρων φροντίδασ θλικιωμζνων και κοινωνικισ προςταςίασ και 
ΚΑΡΘ 

 Δθμιουργία Κζντρων Νεότθτασ, με ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ  π. χ. χορωδία,  χορόσ, ηωγραφικι, 
γλυπτικι,  κλπ 

 Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και χϊροι ακλθτιςμοφ 

 Χϊροι ςτζγαςθσ δομϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ (κοινωνικά ιατρεία, φαρμακεία – παντοπωλεία 
κλπ) 

Θ χριςθ των υποδομϊν υποχρεωτικά κα πρζπει να είναι τοπικι, ανοικτι ςτο κοινό, χωρίσ καμία χρθματικι 
επιβάρυνςθ και να μθν αποφζρει κζρδοσ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε ζργα που υλοποιοφνται ςτισ ορεινζσ περιοχζσ και ςτα μικρά νθςιά τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
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Φάκελοσ Β 

 

 

Σελίδα 
|64 

 

«Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 480.000,00 7,43% 6,08% 

Δθμόςια Δαπάνθ 480.000,00 11,54% 8,57% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 0,00% 0,00% 

Εφαρμόηεται το άρκρο 20 του Καν(ΕΕ) 1305/2013 και το άρκρο 55 Καν(ΕΕ) 651/2014 (υπό τισ προχποκζςεισ 

που αναφζρονται ςτθν αναλυτικι περιγραφι τθσ υπο-δράςθσ) με ζνταςθ ενίςχυςθσ 100%.  

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Διμοι και άλλοι τοπικοί δθμόςιοι φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων και 
δράςεων ι ζχουν ςυναφείσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ, εμπειρία και ικανότθτα, κακϊσ και Φορείσ εκτόσ 
Δθμοςίου Τομζα (όπωσ Σφλλογοι, Σωματεία, ΑμΚΕ, λοιπζσ ΜΚΟ – ΝΡΛΔ) με ςυναφείσ καταςτατικοφσ 
ςκοποφσ για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων και δράςεων,. 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α  Μριτιρια ΑΟΑΝΧΥΘ  ΜΤΙΦΘΤΙΡΧ 
Βαρφτθτα 
(ποςοςτό 

%) 

Ξοριοδότθςθ 
(κλίμακα 0-

100) 
Βακμολογία  

Ανοιγμζνθ 
βακμολογία  

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

15% 

100 

100 15 

Συςχζτιςθ με το 70% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 

Υαφινεια και 
πλθρότθτα  τθσ  

πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

15% 

100 

100 15 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
Τεαλιςτικότθτα - 

αξιοπιςτία κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο) / εγκεκριμζνο 
≤ 5 

15% 

100 

100 15 
5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 
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100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 
30 

0 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

10% 

50 

100 10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α5 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

20% 

100 

100 20 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

Α6 
Αναγκαιότθτα τθσ 

πράξθσ  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι 
ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

25% 

100 

100 25 
Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

0 

 
 

ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.4.3, 19.2.4.4 και 19.2.4.5. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ δράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τα υπομζτρα 7.4, 7.5 & 7.6 του ΡΑΑ και με τουσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ  4 και 5 και τουσ Κ.Σ 7 και 9 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων. 

 

4.3.10. 19.2.4.3 Υτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 

ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν,  τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ 

κλίμακασ (ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ 

διαδρομζσ κλπ) 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Βαςικζσ υπθρεςίεσ και ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.4 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 

Υτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και 
υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν,  τουριςτικζσ 
πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ςθμάνςεισ, 
κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ 
διαδρομζσ κλπ) 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.4.3 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 20 καν (ΕΕ)1305/2013, Άρκρο 55 Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
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Μζςω τθσ υποδράςθσ επιδιϊκεται θ ςτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ 
αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ για τθ 
βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν τθσ.  

Ενδεικτικά ενιςχφονται οι ακόλουκεσ παρεμβάςεισ: 

 Βελτίωςθ και ανάπλαςθ δθμόςιων κοινοχριςτων χϊρων (π.χ. διαμόρφωςθ υπαίκριων χϊρων, 
δενδροφυτεφςεισ, πλακοςτρϊςεισ, πεηοδρομιςεισ, δθμόςιοσ φωτιςμόσ και ςιμανςθ). 

 Δθμιουργία, βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν για τον τοπικό πλθκυςμόσ αλλά και τουσ 
επιςκζπτεσ/τουρίςτεσ (π.χ. καταφφγια, παρατθρθτιρια, κζςεισ κζασ και υπαίκριασ αναψυχισ, 
καταςκθνωτικοί χϊροι) ςε περιοχζσ τθσ υπαίκρου  

 Δθμιουργία, βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ (π.χ. 
γραφεία, κζντρα ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ επιςκεπτϊν) 

 Σιμανςθ μνθμείων, φυςικϊν τοπίων, τοπικϊν αξιοκζατων, διαδρομϊν και άλλων ςθμείων 
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ψθφιακισ ςιμανςθσ 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ για ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ με ζντυπα και ψθφιακά μζςα 

 Δθμιουργία ποδθλατικϊν ι άλλων διαδρομϊν, μονοπατιϊν ςε περιοχζσ τθσ υπαίκρου 

Θ χριςθ των υποδομϊν υποχρεωτικά κα πρζπει να είναι τοπικι, ανοικτι ςτο κοινό, χωρίσ καμία χρθματικι 
επιβάρυνςθ και να μθν αποφζρει κζρδοσ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε ζργα που υλοποιοφνται ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ.  

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 300.000,00 4,64% 3,80% 

Δθμόςια Δαπάνθ 300.000,00 7,21% 5,36% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 0,00% 0,00% 

Εφαρμόηεται το άρκρο 20 του Καν(ΕΕ) 1305/2013 και το άρκρο 55 Καν(ΕΕ) 651/2014 (υπό τισ προχποκζςεισ 

που αναφζρονται ςτθν αναλυτικι περιγραφι τθσ υπο-δράςθσ) με ζνταςθ ενίςχυςθσ 100%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Διμοι και άλλοι τοπικοί δθμόςιοι φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων και 
δράςεων ι ζχουν ςυναφείσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ, εμπειρία και ικανότθτα, κακϊσ και Φορείσ εκτόσ 
Δθμοςίου Τομζα (όπωσ Σφλλογοι, Σωματεία, ΑμΚΕ, λοιπζσ ΜΚΟ – ΝΡΛΔ) με ςυναφείσ καταςτατικοφσ 
ςκοποφσ για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων και δράςεων, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και ικανότθτα ι και 
κακικοντα. 
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Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α  Μριτιρια ΑΟΑΝΧΥΘ ΜΤΙΦΘΤΙΡΧ 
Βαρφτθτα 
(ποςοςτό 

%) 

Ξοριοδότθςθ 
(κλίμακα 0-

100) 
Βακμολογία  

Ανοιγμζνθ 
βακμολογία  

ΦΙΦΝΡΥ ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΘΥ ΣΤΑΠΘΥ :    

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ  ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΘΥ  ΣΤΡΦΑΥΘΥ 

Α1 Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

15% 

100 

100  15 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Α2 
Σλθρότθτα και ςαφινεια 
περιγραφισ τθσ πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου 
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

10% 

100 

100 10 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
Τεαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία 

κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο) 
/εγκεκριμζνο ≤ 5 

12% 

100 

100 12 
5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο) /εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο) /εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο) 
/εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με 
το είδοσ και το μζγεκοσ του 
ζργου 

10% 

50 

100 10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ 
των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α5 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσπρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

20% 

100 

100  20 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 
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Α6 
Υυμβατότθτα με τθν τοπικι 

αρχιτεκτονικι 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό 
κτίριο 5% 

100 
100 5 

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ  50 

Α7 Σροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  

Α) Θ πράξθ χωροκετείται ςτα 
μικρά νθςιά με πλθκυςμό 
μζχρι 3.000 κατοίκουσ 
Β) Θ πράξθ χωροκετείται ςε 
χαρακτθριςμζνουσ 
παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ 
 

18% 

100 ι  0 

100 18 

Εξυπθρετείται μία από τισ 
παραπάνω προτεραιότθτεσ 

 100 

Δεν εξυπθρετείται καμία από 
τισ παραπάνω προτεραιότθτεσ 

0 

Α8 

Χλοποίθςθ ςε κατθγορίεσ και είδοσ 
περιοχϊν ςε ςχζςθ και με τθ 

ςπουδαιότθτά τουσ ι τθν 
κριςιμότθτα αςκοφμενων πιζςεων 

(περιοχζσ RAMSAR, NATURA, 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ, 
υγροβιότοποι, κατθγορίεσ 

γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ 
εντατικι γεωργία ι λειμϊνεσ και 

άλλεσ περιοχζσ με υψθλζσ πιζςεισ 
αςκοφμενεσ από τθ γεωργία)     

Ναι 

10% 

100 

100 

10 

Πχι 0 0 

 
Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

10% 

100 

 
10 

Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 
υποδομι ςτθν Τοπικι / 
Δθμοτικι Ενότθτα 

0 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

 

 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.4.2, 19.2.4.4 και 19.2.4.5. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ δράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τα υπομζτρα 7.4, 7.5 & 7.6 του ΡΑΑ, με τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2   
και τον Κ.Σ 6 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων. 

 

4.3.11. 19.2.4.4 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Βαςικζσ υπθρεςίεσ και ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.4 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.4.4 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 20 καν (ΕΕ)1305/2013, Άρκρο 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Σχόλιο [ΚΙ1]: Δεν ζχει εφαρμογι ςε 
αυτιν τθσ υποδράςθ. Καλφτερα να μθν το 
βάλεισ.  
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Στο πλαίςιο τθσ υπο-δράςθσ προγραμματίηεται θ ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που ςτοχεφουν 
ςτθν ανάδειξθ και διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθν τόνωςθ τθσ ςφγχρονθσ δθμιουργίασ. 
Μζςω των δράςεων επιδιϊκεται θ ανάδειξθ τθσ ιδιαίτερθσ επτανθςιακισ κουλτοφρασ και πολιτιςμοφ. 

Ενδεικτικά, μζςω τθσ υποδράςθσ προβλζπεται θ ενίςχυςθ: 

 διοργάνωςθσ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων και φεςτιβάλ (μουςικισ παράδοςθσ, λυρικοφ κεάτρου 
και όπερασ, λογοτεχνίασ και ποίθςθσ, ηωγραφικισ κ.ο.κ.) 

 διοργάνωςθσ τοπικϊν πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων(λογοτεχνίασ και ποίθςθσ, ηωγραφικισ, μουςικισ, 
κεάτρου κ.ά) 

 διοργάνωςθσ εκκζςεων και εκδθλϊςεων πολιτιςτικισ δθμιουργίασ και παράδοςθσ και τον τοπικό 
ακλθτιςμό (μυκολογία, αγιογραφία, αρχιτεκτονικι, ξυλογλυπτικι, κεραμικι, αργυροχρυςοχοΐα,  
κ.οκ.) 

 εκδθλϊςεων που ςυνδζονται με τθ ςφγχρονθ τοπικι δθμιουργία και τον ακλθτιςμό (παραςτατικϊν 
τεχνϊν και animation, ιςτιοπλοΐα, κρίκετ κλπ) 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ ι ςε μικρά 
νθςιά ζωσ 3.000 κατοίκουσ.Ωσ ορεινζσ περιοχζσ για τθν παροφςα υποδράςθ ορίηονται οι περιοχζσ που 
αναφζρονται ςτθν οδθγία 85/148/EEC τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ «Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 250.000,00 3,87% 3,16% 

Δθμόςια Δαπάνθ 200.000,00 4,81% 3,57% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 50.000,00 2,17% 2,17% 

Όταν θ παρζμβαςθ δεν αποφζρει κζρδοσ, θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ είναι 100% των επιλζξιμων δαπανών, ενώ 

ςε αντίκετθ περίπτωςθ είναι 80% των επιλζξιμων δαπανών (άρκρο 53 του ΚΑΝ 651/2014). Για πρακτικοφσ 

λόγουσ, ςτον παραπάνω χρθματοδοτικό πίνακα υπολογίςκθκε ενιαίο ποςοςτό ενίςχυςθσ 80%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Διμοι και άλλοι τοπικοί δθμόςιοι φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων και 
δράςεων ι ζχουν ςυναφείσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ, εμπειρία και ικανότθτα, κακϊσ και Φορείσ εκτόσ 
Δθμοςίου Τομζα (όπωσ Σφλλογοι, Σωματεία, ΑμΚΕ, λοιπζσ ΜΚΟ – ΝΡΛΔ) με ςυναφείσ καταςτατικοφσ 
ςκοποφσ για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων και δράςεων, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και ικανότθτα ι και 
κακικοντα. 

Μριτιρια επιλογισ 
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Α/Α  Μριτιρια ΑΟΑΝΧΥΘ ΜΤΙΦΘΤΙΡΧ 
Βαρφτθτα 
(ποςοςτό 

%) 

Ξοριοδότθςθ 
(κλίμακα 0-100) 

Βακμολογία  
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία  

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α  :  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΣΤΑΠΘΥ 

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

20% 

100 

100 20 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

0 

Α2 

Υαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

15% 

100 

100 15 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
 Τεαλιςτικότθτα - 

αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

20% 

100 

100 20 
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο) / 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο) / 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο) 
/εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α4 
Σροτεραιότθτεσ 

υπο-δράςθσ  

Θ πράξθ χωροκετείται ςτισ ορεινζσ 
περιοχζσ ιςτα μικρά νθςιά με πλθκυςμό 
μζχρι 3.000 κατοίκουσ 

18% 

100 ι 0 

100 18 
Ναι  100 

Πχι 0 

Α5 

Επαναλθψιμότθτα 
εκδιλωςθσ ςτο 

πλαίςιο του 
παρόντοσ ςχεδίου 
χρθματοδότθςθσ  

Διοργάνωςθ για 4 και άνω ζτθ 

16% 

100 

100 16 Διοργάνωςθ για 2 ι 3 ζτθ 50 

Διοργάνωςθ για 1 ζτοσ 0 

Α6 

Φφςθ/Αντικείμενο 
εκδιλωςθσ που 

ςυνδζεται με 
ιςτορία και τοπικά 

δρϊμενα 

Ρολιτιςτικό γεγονόσ 

11% 

40 

100 11 Λςτορικό γεγονόσ 40 

Ακλθτικό γεγονόσ 20 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 100 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  
100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
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Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3 και 19.2.4.4. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ δράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τα υπομζτρα 7.4, 7.5 & 7.6 του ΡΑΑ, με τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2   
και τον Κ.Σ 6 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων. 

 

4.3.12. 19.2.4.5 Υτιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των 

χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, 

πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου - μφλοι, γεφφρια κ.λπ.) 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Βαςικζσ υπθρεςίεσ και ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.4 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 

Υτιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με 
τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ 
πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν 
τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν 
πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, 
μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου - μφλοι, 
γεφφρια κ.λπ.) 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.4.5 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρα 53, 55 & 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ υπο-δράςθσ προγραμματίηεται θ ςτιριξθ των ενεργειϊν, που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ςτθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτάσ  τθσ 
και  εμμζςωσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

Ειδικότερα, ενιςχφονται  ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά  οι ακόλουκεσ παρεμβάςεισ: 

 Ενζργειεσ για τθ διατιρθςθ και αποκατάςταςθ των παραδοςιακϊν ςτοιχείων τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ τθσ αγροτικισ υπαίκρου (αρχιτεκτονικι οικιςμϊν και δθμόςιων χϊρων, 
αναβακμίδεσ/αναχϊματα/μονοπάτια ελαιϊνων, ανεμόμυλοι, λιοτρίβια, κλπ). 

 Ενζργειεσ για τθν περιβαλλοντικι διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ των αγροτικϊν 
τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία (βελτίωςθ – ςιμανςθ μονοπατιϊν, φυτοτεχνικζσ 
εργαςίεσ, τεχνικά ζργα μικρισ κλίμακασ για τθν προςταςία του εδάφουσ, διαμόρφωςθ κζςεων κζασ 
επιχωματϊςεισ, περιφράξεισ, δενδροφυτεφςεισ με ενδθμικά είδθ κλπ 

 Ενζργειεσ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι/και επζκταςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
μελετϊν, των υποδομϊν που παρζχουν υπθρεςίεσ πολιτιςμοφ (π.χ. μουςεία, αρχεία, βιβλιοκικεσ, 
πολιτιςτικά /ςυνεδριακά κζντρα ,κζατρα, λυρικζσ ςκθνζσ, ωδεία, και άλλεσ καλλιτεχνικζσ και 
πολιτιςτικζσ υποδομζσ κ.α.).  
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 Ενζργειεσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ (εκπόνθςθ 
και υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων ενθμζρωςθσ - δθμοςιότθτασ, ψθφιακζσ εφαρμογζσ)  

 Θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ, ζντυπεσ, ψθφιακζσ και θλεκτρονικζσ εκδόςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
επανζκδοςθσ) που αφοροφν ςτθν καταγραφι και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ, αγροτικισ και 
λαογραφικισ κλθρονομιάσ και τθσ τοπικισ αγροτικισ οικονομίασ. 

 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων / και αντίςτοιχων άλλων φορζων (προμικεια μουςικϊν οργάνων, 
αγορά ςτολϊν, προμικεια ςκθνικϊν, κλπ) 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε πράξεισ που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ και ςε μικρά νθςιά ζωσ 3.000 
κατοίκουσ.Ωσ ορεινζσ περιοχζσ για τθν παροφςα υποδράςθ ορίηονται οι περιοχζσ που αναφζρονται ςτθν 
οδθγία 85/148/EEC τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 125.000,00 1,93% 1,58% 

Δθμόςια Δαπάνθ 100.000,00 2,40% 1,79% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 25.000,00 1,09% 1,09% 

Όταν θ παρζμβαςθ δεν αποφζρει κζρδοσ, θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ είναι 100% των επιλζξιμων δαπανών, ενώ 

ςε αντίκετθ περίπτωςθ είναι 80% των επιλζξιμων δαπανών (άρκρο 53 του ΚΑΝ 651/2014). Για πρακτικοφσ 

λόγουσ, ςτον παραπάνω χρθματοδοτικό πίνακα υπολογίςκθκε ενιαίο ποςοςτό ενίςχυςθσ 80%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

ΟΤΑ Αϋ& Βϋ βακμοφ και άλλοι τοπικοί δθμόςιοι φορείσ  που είναι αρμόδιοι για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν 
ζργων και δράςεων ι ζχουν ςυναφείσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ και Φορείσ εκτόσ Δθμοςίου Τομζα 
(όπωσ Σφλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπζσ ΜΚΟ – ΝΡΛΔ) με ςυναφείσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ για τθν 
υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων και δράςεων. Ειδικά για τισ παρεμβάςεισ και αποκαταςτάςεισ παραδοςιακϊν ι 
διατθρθτζων παραδοςιακϊν κτιρίων και άλλων μθ παραγωγικϊν κτιςμάτων και για επιδεικτικοφσ ςκοποφσ 
(π.χ. μφλοι, ελαιοτριβεία) δικαιοφχοι δφναται να είναι και φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α  Μριτιρια ΑΟΑΝΧΥΘ ΜΤΙΦΘΤΙΡΧ 
Βαρφτθτα 
(ποςοςτό 

%) 

Ξοριοδότθςθ 
(κλίμακα 0-

100) 
Βακμολογία  

Ανοιγμζνθ 
βακμολογία  

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Α  :  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ 

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ 
Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

10% 100 100 10 
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Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 

Υαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ  

πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα 
για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

10% 

100 

100 10 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
 Τεαλιςτικότθτα - 

αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 5 

20% 

100 

100 20 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο) / 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
> 30 

0 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

10% 
50 

100 10 

Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α5 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ 

τθσπρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων / 
εγκρίςεων / αδειϊν 

22% 

100 

100 22 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

  

Α6 
Σροτεραιότθτεσ 

υπο-δράςθσ  

Θ πράξθ χωροκετείται ςε ορεινζσ περιοχζσ 
ι ςτα μικρά νθςιά με πλθκυςμό μζχρι 
3.000 κατοίκουσ 
 

18% 

100 ι 0 

100 18 
Ναι  100 

Πχι 0 

Α7 

Υυμβατότθτα με τθν 
τοπικι 

αρχιτεκτονικι 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό κτίριο 

10% 

100 

100 10 

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ  50 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 100 

 

 
 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ  
100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 
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ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3 και 19.2.4.4. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ δράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τα υπομζτρα 7.4, 7.5 & 7.6 του ΡΑΑ, με τουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 
1 και 2   και τουσ Κ.Σ 2 και 6 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων. 

 

4.3.13. 19.2.7.2Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα των τροφίμων και 

τθσ δαςοπονίασ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα 
των τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.2 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 35 Καν. 1305/13 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

H  υπο-δράςθ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον 
τομζα των τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ, τθν προςαρμογι «παλιϊν» προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν 
και τεχνολογιϊν ςε νζεσ γεωγραφικζσ/περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, τθν αναηιτθςθ νζων καλλιεργθτικϊν 
πρακτικϊν και πρακτικϊν παραγωγισ  αλλά και τθν υλοποίθςθ πιλοτικϊν ζργων ςτον δευτερογενι και 
τριτογενι τομζα. 

Ενδεικτικά ζργα: 

• Ραραγωγι ειδικϊν τροφίμων που ανταποκρίνονται ςε ειδικζσ διαιτθτικζσ ανάγκεσ ι υγιεινϊν τροφίμων 
που απευκφνονται ςτο ςυνολικό πλθκυςμό. 

• Ραραγωγι «λειτουργικϊν» τροφίμων που είναι εμπλουτιςμζνα με ευεργετικζσ, για τθν ανκρϊπινθ υγεία, 
ιδιότθτεσ. 

• Τρόφιμα και νζα υλικά και τεχνολογίεσ ςυςκευαςίασ, που παρατείνουν τθ διάρκεια ηωισ τουσ. 

• Ραραγωγι τροφίμων με περιβαλλοντικά φιλικζσ επεξεργαςίεσ, διαχείριςθ νεροφ και ενζργειασ 

• Ρροθγμζνα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα (Θ ικανότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ 
διακίνθςθσ ενόσ τροφίμου κατά τισ φάςεισ τθσ παραγωγισ, επεξεργαςίασ και διανομισ) 

Τα ζργα κα υλοποιθκοφν από ςυνεργατικά ςχιματα, αποτελοφμενα από τρείσ τουλάχιςτον 
ςυμβαλλόμενουσ  και όχι από μεμονωμζνουσ φορείσ και κα πραγματοποιθκοφν ςε ςυνεργαςία με 
ερευνθτικοφσ φορείσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα, ςυμβοφλουσ, μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και άλλουσ 
ςχετικοφσ φορείσ. 

Σθμαντικό κριτιριο αξιολόγθςθσ των υποβαλλόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων αποτελεί θ υιοκζτθςθ 
καινοτομίασ οποιαςδιποτε μορφισ (τεχνολογικισ ι/ και οργανωτικισ) ϊςτε να επιτευχκεί θ παραγωγι 
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νζων/βελτιωμζνων προϊόντων/διαδικαςιϊν/υπθρεςιϊν που βρίςκουν άμεςθ χρθςτικι ι/και εμπορικι 
εφαρμογι. 

Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ  ανζρχεται ςε 65%. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-
μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 61.538,46 1,47% 0,87% 

Δθμόςια Δαπάνθ 40.000,00 0,96% 0,56% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 21.538,46 0,51% 0,51% 

Εφαρμόηεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ) με ποςοςτό ενίςχυςθσ 65%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Θ Υπο-δράςθ αφορά όλθ τθν περιοχι εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

Δικαιοφχοι 

Σχιματα ςυνεργαςίασ φορζων με νομικι οντότθτα ςτθν οποία κα προςδιορίηεται ο επικεφαλισ εταίροσ και 
κα διακζτουν εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ (ςφμφωνο ςυνεργαςίασ). Τα εν λόγω ςχιματα κα 
απαρτίηονται από τουλάχιςτον  τρείσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ (όπωσ επιχειρθματίεσ ςτο χϊρο των 
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ, ερευνθτζσ, πανεπιςτιμια ςυμβοφλουσ, ι άλλοι φορείσ όπωσ 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ και ΜΚΟ). 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α  Μριτιρια ΑΟΑΝΧΥΘ ΜΤΙΦΘΤΙΡΧ 
Βαρφτθτα 
(ποςοςτό 

%) 

Ξοριοδότθςθ 
(κλίμακα 0-100) 

Βακμολογία  
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία  

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ  Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ  

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

12% 

100 

100 12 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που αφοροφν 
ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των ςτόχων που αφοροφν 
ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 

Υαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

12% 100 100 12 
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Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
Τεαλιςτικότθτα - 

αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

11% 

100 

100 11 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

10% 

50 

100 10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α5 

Υυςχζτιςθ τθσ 
πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 
(RIS) 

Ναι 

5% 

100 

100 5 

Οχι 0 

Α6 

Μαινοτόμοσ 
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ / Χριςθ 
καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν 
(τουριςμόσ / 
υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο 
προιον ι ςτθ διαχείριςθ και λειτουργία 

15% 100 100 15 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 65 

 ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β  :  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ  ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΣΤΑΠΘΥ 

Β1 

Αξιολόγθςθ 
ςυνεργατικοφ 
ςχθματιςμοφ   

Για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί –μζγιςτοσ 
αρικμόσ βακμολογοφμενων μελϊν 10 

10%  10-100 100 10 

Β2 

Εμπειρία του 
υπευκφνου ςτθν 

εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 

ςυνεργαςίασ 

Ο υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει τουλάχιςτον ςε 
ζνα ζργο ςυνεργαςίασ 

9% 

100ι 0 

100 9 
Ναι  100 

Πχι  0 

Β3 

Ικανότθτα, εμπειρία 
και αξιοπιςτία των 
μελϊν  του δικτφου 

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ ζχει 
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

8% 

100 

100 8 

Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ ζχει 
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

0 

Β4 

Δυνατότθτα 
διάκεςθσ ιδίων 

κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ 

του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

3% 0-100 100 3 

Β5 Υφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ 5% 

100 
100 5 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Β 35 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 
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ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.3.2. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του ΡΕΡ Λονίων Νιςων, που 
αφοροφν ςτον πολιτιςμό και ςτον τουριςμό. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει τισ Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ 
του ΕΣΡΑ και ειςφζρει ςτθν ςτοχοκζτθςθ «ο Ρολιτιςμόσ να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο των περιοχϊν». 
Συνολικά κα αποτελζςει, ςφμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελζςματά του, ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ 
ςτόχων ςυλλογικισ δράςθσ ςε Εκνικό Επίπεδο. 

4.3.14. 19.2.7.3Υυνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και 

τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία 

τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό. 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 

Υυνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν 
μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων 
κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό. 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.3 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 35 Καν. 1305/13 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ υπο-δράςθ αφορά τόςο ςτθ ςυνεργαςία ομοειδϊν επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομίασ κλίμακασ, 
ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνουν καλφτερα οικονομικά αποτελζςματα, όςο και ςτθ ςυνεργαςία επιχειριςεων 
ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων για τθν προςφορά ολοκλθρωμζνου αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ ςτουσ 
επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ και ςτθν ανάπτυξθ ι/και καλφτερθ οργάνωςθ τθσ διάκεςθσ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν τουσ. 

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ λειτουργεί ςθμαντικόσ αρικμόσ επιχειριςεων με αντικείμενο δραςτθριότθτασ 
τθν παροχι τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν φπαικρο (καταλφματα, κζντρα εςτίαςθσ, κζντρα αναψυχισ και 
ψυχαγωγίασ, κλπ) και τθν παραγωγι τοπικϊν προϊόντων (οινοποιεία, ποτοποιεία, ελαιοτριβεία, εργαςτιρια 
παραδοςιακϊν γλυκϊν, κλπ). Οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν μικρό μζγεκοσ με ςυνζπεια να μθν πετυχαίνουν 
οικονομίεσ κλίμακασ ςε διάφορεσ δράςεισ, όπωσ εφαρμογι ςυςτιματοσ ποιότθτασ, ςφςτθμα διαχείριςθσ 
πελατϊν, προμικεια υλικϊν, προβολι, και να μθν ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςε αναγκαία πλθροφόρθςθ. 
Επίςθσ κάκε μια επιχείρθςθ παρζχει ςυνικωσ μόνο μια δραςτθριότθτα (διανυκτζρευςθ, εςτίαςθ, αναψυχι, 
τοπικό προϊόν) και ζτςι θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ είναι αναγκαία για τθν προςφορά ολοκλθρωμζνου 
πακζτου υπθρεςιϊν ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ. Γιατί ο επιςκζπτθσ πζρα από τθ διαμονι και τθ 
διατροφι πρζπει να ζχει τθν ευκαιρία να γνωρίςει τον τόπο που επιςκζπτεται, τα τοπικά προϊόντα, τθν 
παραδοςιακι κουηίνα, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, τθν παράδοςθ, τισ αςχολίεσ των κατοίκων, πρζπει να 
διαςκεδάςει, να ακλθκεί, ι και να επιμορφωκεί εφόςον το επικυμεί. 

Οι μορφζσ ςυνεργαςίασ μποροφν να ςτοχεφουν ςτα παρακάτω :  
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• Ανάδειξθ προϊόντων/υπθρεςιϊν,  

• επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ (κοινζσ προμικειεσ, logistics, αποκικεσ κ.ά.),  

• πρόςβαςθ ςε πόρουσ (αγορζσ κεφαλαίων, ανάπτυξθ και μεταφορά γνϊςθσ, εξειδικευμζνο προςωπικό),  

• δράςεισ για άμεςθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ,  

• ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ,  

• βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων – εταίρων τθσ 
ςυνεργαςίασ  

• Λοιπζσ ςυλλογικζσ δράςεισ / ζργα ςυνεργαςίασ  

Οι ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν μπορεί να αφοροφν ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τομείσ:  

• Ανάπτυξθ κοινϊν υποδομϊν (πχ δθμιουργία τουριςτικϊν διαδρομϊν)  

• Διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων κεματικϊν πακζτων προϊόντων και υπθρεςιϊν (πχ κρθςκευτικόσ, 
πολιτιςτικόσ, ακλθτικόσ τουριςμόσ)  

• Κοινό Μarketing, Branding, Δθμόςιεσ ςχζςεισ (πχ οργάνωςθ εκδθλϊςεων, κοινι προβολι, ςυμμετοχι ςε 
εκκζςεισ, ζντυπα κ.α)  

• Κοινι αξιοποίθςθ των νζων εργαλείων τεχνολογίασ, πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) (πχ 
applications, κοινό κεντρικό ςφςτθμα κρατιςεων, ανάπτυξθ κοινϊν Βάςεων δεδομζνων προςβάςιμων από 
το Internet κ.α)  

• Υιοκζτθςθ τεχνικϊν και εργαλείων για πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ και ςτθν ανταπόκριςθ ςτισ 
μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ ηιτθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν  

• Κακιζρωςθ ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν ποιότθτασ,  

• Ρροαγωγι τθσ καινοτομίασ και ανάλθψθ καινοτόμων παρεμβάςεων για τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ 
ταυτότθτασ,  

• Μεταφορά τεχνογνωςίασ 

Σε περίπτωςθ ςφςταςθσ  δικτφων (Clusters), απαραίτθτθ προχπόκεςθ  είναι θ ςυνεργαςία πζντε  
τουλάχιςτον εταίρων , που δεςμεφονται με ςφμβαςθ για το είδοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ, τον ςτόχο και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ.  

Σθμαντικό κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι θ υιοκζτθςθ καινοτομίασ (τεχνολογικισ ι/και οργανωτικισ) για τθν 
επίτευξθ παραγωγισ νζων/βελτιωμζνων προϊόντων/διαδικαςιϊν/υπθρεςιϊν. 

Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ  ανζρχεται ςε 65%. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-
μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 61.538,46 1,47% 0,87% 
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Δθμόςια Δαπάνθ 40.000,00 0,96% 0,56% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 21.538,46 0,51% 0,51% 

Εφαρμόηεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ) με ποςοςτό ενίςχυςθσ 65%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Θ Υπο-δράςθ αφορά όλθ τθν περιοχι εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

Δικαιοφχοι 

Οι εν δυνάμει δικαιοφχοι τθσ παροφςασ υποδράςθσ μποροφν να ανικουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  

1. Μορφζσ ςυνεργαςίασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν τουλάχιςτον πζντε μικρζσ επιχειριςεισ (όπωσ ορίηονται 
ςτθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ (2003/361), για τθν οργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθν κοινι χριςθ 
εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία (marketing) τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό. 

2. Υφιςτάμενεσ μορφζσ ςυνεργαςίασ μικρϊν επιχειριςεων (clusters και δίκτυα) μόνο για νζα 
δραςτθριότθτα.  

 

Μριτιρια επιλογισ 

Α/Α  Μριτιρια ΑΟΑΝΧΥΘ ΜΤΙΦΘΤΙΡΧ 
Βαρφτθτα 
(ποςοςτό 

%) 

Ξοριοδότθςθ 
(κλίμακα 0-100) 

Βακμολογία  
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία  

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ  Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ  

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

10% 

100 

100 10 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που αφοροφν 
ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των ςτόχων που αφοροφν 
ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 

Υαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

15% 

100 

100 15 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
Τεαλιςτικότθτα - 

αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

15% 

100 

100 15 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

10% 

50 

100 10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 
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Α5 

Υυςχζτιςθ τθσ 
πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 
(RIS) 

Ναι 

5% 

100 

100 5 

Οχι 0 

Α6 

Μαινοτόμοσ 
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ / Χριςθ 
καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν 
(τουριςμόσ / 
υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο 
προιον ι ςτθ διαχείριςθ και λειτουργία 

10% 100 100 10 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 65 

 ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β  :  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ  ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΣΤΑΠΘΥ 

Β1 

Αξιολόγθςθ 
ςυνεργατικοφ 
ςχθματιςμοφ   

Για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί –μζγιςτοσ 
αρικμόσ βακμολογοφμενων μελϊν 10 

10%  10-100 100 10 

Β2 

Εμπειρία του 
υπευκφνου ςτθν 

εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 

ςυνεργαςίασ 

Ο υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει τουλάχιςτον ςε 
ζνα ζργο ςυνεργαςίασ 

9% 

100ι 0 

100 9 
Ναι  100 

Πχι  0 

Β3 

Ικανότθτα, εμπειρία 
και αξιοπιςτία των 
μελϊν  του δικτφου 

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ ζχει 
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

8% 

100 

100 8 

Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ ζχει 
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

0 

Β4 

Δυνατότθτα 
διάκεςθσ ιδίων 

κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ 

του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

3% 0-100 100 3 

Β5 Υφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ 5% 

100 
100 5 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Β 35 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.3.2. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του ΡΕΡ Λονίων Νιςων, που 
αφοροφν ςτον πολιτιςμό και ςτον τουριςμό. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει τισ Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ 
του ΕΣΡΑ και ειςφζρει ςτθν ςτοχοκζτθςθ «ο Ρολιτιςμόσ να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο των περιοχϊν». 
Συνολικά κα αποτελζςει, ςφμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελζςματά του, ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ 
ςτόχων ςυλλογικισ δράςθσ ςε Εκνικό Επίπεδο. 
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4.3.15. 19.2.7.7 Ρριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για τθ 

δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Φίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ρριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ 
βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

Μωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.7 

Οομικι Βάςθ Άρκρα 35του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπο-δράςθσ, ενιςχφεται θ ςτιριξθ τθσ οριηόντιασ και κάκετθσ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ φορζων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ (όπωσ παραγωγοί, ενϊςεισ παραγωγϊν, επαγγελματικζσ 
οργανϊςεισ, μεταποιθτζσ, ζμποροι λιανικισ) με ςκοπό : 

 τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ, αλλά και  

 τθ δθμιουργία τοπικϊν αγορϊν (Αγορϊν Ραραγωγϊν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Εκνικι 
Νομοκεςία). 

Αφορά  ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν γεωργϊν ι/και οργανϊςεων τουσ ι ςυνδζςμων που αςχολοφνται με 
τθν εμπορία των γεωργοκτθνοτροφικϊν προϊόντων με δυνατότθτα ςυμμετοχισ και με ςκοπό: 

 τθ ςυλλογικι απευκείασ πϊλθςθσ προϊόντων από τουσ παραγωγοφσ (τοπικζσ αγορζσ) ι  

 τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν βράχυνςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ τροφίμων, ϊςτε μεταξφ παραγωγοφ 
και καταναλωτι να μθν παρεμβάλλεται παραπάνω από ζνασ ενδιάμεςοσ φορζασ. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-
μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 92.307,70 1,44% 1,18% 

Δθμόςια Δαπάνθ 60.000,00 1,44% 1,07% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 32.307,70 1,40% 1,40% 

Εφαρμόηεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ) με ποςοςτό ενίςχυςθσ 65%. 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 
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Συνεργατικά ςχιματα φορζων, τα οποία κα απαρτίηονται από τουλάχιςτον δφο ενδιαφερόμενουσ φορείσ 
(όπωσ γεωργοφσ, ερευνθτζσ, πανεπιςτιμια, ςυμβοφλουσ, επιχειριςεισ ι άλλουσ φορείσ όπωσ 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ και ΜΚΟ) και κα διακζτουν εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ (ςφμφωνο 
ςυνεργαςίασ). Στα ςχιματα αυτά κα προςδιορίηεται ο επικεφαλισ εταίροσ (Συντονιςτισ Φορζασ) του 
ςυνεργατικοφ ςχιματοσ. 

 

Μριτιρια επιλογισ 

 

Α/Α  Μριτιρια ΑΟΑΝΧΥΘ ΜΤΙΦΘΤΙΡΧ 
Βαρφτθτα 
(ποςοςτό 

%) 

Ξοριοδότθςθ 
(κλίμακα 0-100) 

Βακμολογία  
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία  

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ  Α:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ  

Α1 
Υκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

20% 

100 

100 20 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που αφοροφν 
ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των ςτόχων που αφοροφν 
ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 

Υαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

15% 

100 

100 15 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
Τεαλιςτικότθτα - 

αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

15% 

100 

100 15 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

Α4 

Τεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

15% 

50 

100 15 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Α 65 

 ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ Β  :  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ  ΦΡΤΕΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΣΤΑΠΘΥ 

Β1 

Αξιολόγθςθ 
ςυνεργατικοφ 
ςχθματιςμοφ   

Για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί –μζγιςτοσ 
αρικμόσ βακμολογοφμενων μελϊν 10 

10%  10-100 100 10 

Β2 

Εμπειρία του 
υπευκφνου ςτθν 

εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 

ςυνεργαςίασ 

Ο υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει τουλάχιςτον ςε 
ζνα ζργο ςυνεργαςίασ 

5% 

100ι 0 

100 5 
Ναι  100 

Πχι  0 
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Β3 

Ικανότθτα, εμπειρία 
και αξιοπιςτία των 
μελϊν  του δικτφου 

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ ζχει 
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

5% 

100 

100 5 

Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ ζχει 
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

0 

Β4 

Δυνατότθτα 
διάκεςθσ ιδίων 

κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ 

του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

5% 0-100 100 5 

Β5 Υφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ 10% 

100 
100 10 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

ΧΣΡΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ Β 35 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑΥ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ (30% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 
 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.3.2. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του ΡΕΡ Λονίων Νιςων, που 
αφοροφν ςτον πολιτιςμό και ςτον τουριςμό. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει τισ Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ 
του ΕΣΡΑ και ειςφζρει ςτθν ςτοχοκζτθςθ «ο Ρολιτιςμόσ να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο των περιοχϊν». 
Συνολικά κα αποτελζςει, ςφμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελζςματά του, ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ 
ςτόχων ςυλλογικισ δράςθσ ςε Εκνικό Επίπεδο. 

 

 

4.3.16. 19.3.1 Διαπεριφερειακι ςυνεργαςία "Οιςων Σερίπλουσ", Δίκτυο Αναπτυξιακϊν Εταιρειϊν 

Οθςιωτικισ Ελλάδοσ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Διαπεριφερειακι ςυνεργαςία "Οιςων Σερίπλουσ", Δίκτυο 
Αναπτυξιακϊν Εταιρειϊν Οθςιωτικισ Ελλάδοσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.3.1 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 44 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 

Το ςχζδιο «ΝΘΣΩΝ ΡΕΛΡΛΟΥΣ» αφορά ςτθ διαπεριφερειακι ςυνεργαςία των νθςιωτικϊν ΟΤΔ τθσ χϊρασ με 
κζμα τον πολιτιςμό και τθν ανάπτυξθ. Το ζργο είναι ςυνεχιηόμενο και κα υλοποιθκεί για τρίτθ   
προγραμματικι περίοδο με τισ ΟΤΔ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα, με ενςωμάτωςθ 
εμπειρίασ προθγοφμενων ΟΤΔ και διεφρυνςθ νζων εταίρων.  

Το ςχζδιο ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ανάπτυξθ του υπόβακρου για τθν εγκακίδρυςθ τθσ ζννοιασ  πολιτιςτικισ - 
δθμιουργικισ βιομθχανίασ και τθ διαςφνδεςι τθσ με το νθςιωτικό χαρακτιρα το περιβάλλον και τον 
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πολιτιςμό των νθςιϊν.  

Ειδικότεροι ςτόχοι είναι οι εξισ:  

o Ανάδειξθ και διάδοςθ ποικίλων μορφϊν πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ ςτθ νθςιωτικι 
Ελλάδα για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ  

o Διαςφνδεςθ  και ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ και 
των τεχνϊν  

o Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτα μνθμεία (αρχιτεκτονικά, ιςτορικά, περιβαλλοντικά 
και πολιτιςτικά μνθμεία)  

o Ενςωμάτωςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και υιοκζτθςθ νζων μεκόδων 
εμψφχωςθσ και ενδυνάμωςθσ νζων που αςχολοφνται με τον πολιτιςμό  

o Ρροβολι και προϊκθςθ τθσ νθςιωτικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ με απϊτερο ςκοπό τθν ανάδειξθ 
των νθςιϊν ωσ «τόπουσ πολιτιςμοφ και τεχνϊν»   

Υυντονιςτισ ςχεδίου: Αναπτυξιακι Θρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ  

Ενδεικτικζσ δράςεισ / κζματα: 

1. Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  

2. Συντονιςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

3. Μορφζσ πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ και διαςφνδεςθ με τθν τοπικι οικονομία 

4. Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν ςτον πολιτιςμό: 

o Ρολιτιςτικά μνθμεία: χριςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ για τθν αναβίωςθ και 
παρουςίαςθ ιςτορικϊν γεγονότων, φωτιςμόσ, μουςικι, δρϊμενα κλπ 

o Τεχνολογία και ςφγχρονεσ τζχνεσ (μουςικι, κζατρο, ηωγραφικι, εικαςτικά, γλυπτικι, κλπ) 

o Διαδραςτικά γεγονότα χριςθσ νζων τεχνολογιϊν ςτον πολιτιςμό   

5. Δικτφωςθ και ενεργοποίθςθ ομάδων, φορζων και επιχειριςεων με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν 
ςτθν ανάδειξθ των τεχνϊν και τθ δθμιουργία νζων προϊόντων 

6. Τεχνολογία και δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ  

o Διαδραςτικά και Ψθφιακά πολιτιςτικά / περιβαλλοντικά μονοπάτια και τοπία ιδιαίτερου 
φυςικοφ κάλλουσ 

o Ψθφιακι τεχνολογία και δραςτθριότθτεσ ςτθ φυςικι κλθρονομιά που ςυνδζεται με τθν 
πολιτιςτικι κλθρονομιά (καταδφςεισ, ορειβαςία, ανεμοπτεριςμόσ, καλάςςια ςπορ κλπ)   

7. Τεχνολογία, εκπαίδευςθ και πολιτιςμόσ  

o εκπαιδευτικζσ βιωματικζσ δράςεισ ςτθ φφςθ, ςτα μνθμεία, και ςτισ τζχνεσ για νζουσ και παιδιά 

o εμψφχωςθ και ενδυνάμωςθ ομάδων νζων που αςχολοφνται με τον πολιτιςμό  

8. Εκδόςεισ και προβολι τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των νθςιϊν  

o Αρχιτεκτονικά και ιςτορικά μνθμεία (κάςτρα, μφλοι, πατθτιρια, κλπ)  

o Τζχνεσ και παραδοςιακά επαγγζλματα, κλπ 

o Ρολιτιςτικά δρϊμενα (ικθ, ζκιμα, παραδόςεισ, τοπικζσ ςυλλογζσ ι και ανάδειξθ καλλιτεχνικϊν 
ζργων ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων των νθςιωτικϊν περιοχϊν  κλπ)  

9. Οργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικά δρϊμενα και δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ με τθ χριςθ 
τεχνολογιϊν αιχμισ  

o Συμμετοχι ςε εκκζςεισ προβολισ του πολιτιςμοφ  

o Οργάνωςθ πολιτιςτικϊν γεγονότων και δραςτθριοτιτων  

10. Ρροβολι - δθμοςιότθτα του ςχεδίου και των αποτελεςμάτων του  
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o Ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ  

o Ζντυπθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ αποτελεςμάτων  

o Εκδθλϊςεισ / θμερίδεσ κλπ.  

Οι ενδεικτικζσ δράςεισ / κζματα αποτελοφν τθ ςυμβατικι αποτφπωςθ τθσ κεματολογίασ που κα εξειδικευκεί 
ςτο ςχζδιο δράςθσ που κα προκφψει ενςωματϊνοντασ τθν εμπειρία και νζεσ πρωτότυπεσ καινοτόμεσ λφςεισ 
και εκροζσ.  

Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων (κριτιρια επιλογισ, χαρακτθριςτικά των εταίρων κτλ)  

Οι εταίροι του ςχεδίου κα είναι εταίροι με τουσ οποίουσ υπιρξε ςυνεργαςία ςτισ προθγοφμενεσ 
προγραμματικζσ περιόδουσ, ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα και ζχουν τθν ικανότθτα να 
υλοποιιςουν δράςεισ του ςχεδίου. Μετά τθν ζγκριςθ των προγραμμάτων των ΟΤΔ κα υπάρξει 
προπαραςκευαςτικι φάςθ για τθν οριςτικοποίθςθ του εταιρικοφ ςχιματοσ με τθ δυνατότθτα ζνταξθσ και 
άλλων εταίρων. 

Τα κριτιρια επιλογισ των εταίρων που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο κα είναι: 

o Θ ΟΤΔ να δραςτθριοποιείται ςτθ νθςιωτικι χϊρα   

o Θ ςτρατθγικι τουσ να ςυνδζεται με το ςχζδιο ςυνεργαςίασ  

o Θ περιοχι τουσ να διακζτει πολιτιςτικοφσ πόρουσ και δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ με τον τουριςμό 

o Θ ΟΤΔ να μπορεί να αναλάβει δράςεισ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου   

Σόροι που κα διατεκοφν (ανκρϊπινο δυναμικό, χρθματοοικονομικοί πόροι) 

Το εταιρικό ςχιμα αποτελείται από δεκατρείσ (13) ΟΤΔ ςτθν νθςιωτικι Ελλάδα: 

Α/Α ΟΤΔ 

1 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΘΑΚΛΕΛΟΥ 

2 ΑΚΟΜΜ – ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ 

3 ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ 

4 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΑΣΛΚΛΟΥ 

5 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ 

6 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΕΥΒΟΛΑΣ 

7 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ N. ΕΥΒΟΛΑΣ 

8 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

9 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΕΣΒΟΥ 

10 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ 

11 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΘΜΝΟΥ 

12 ΕΤΑΛΕΛΑ ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΧΛΟΥ 

13 ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ 

Θ ΟΤΔ Αναπτυξιακισ Θρακλείου ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ ζχει ορίςει δφο άτομα υπεφκυνα των διατοπικϊν – 
διακρατικϊν προγραμμάτων τθσ, με πολυετι εμπειρία ςτθ δικτφωςθ, τισ ςυνεργαςίεσ και το ςυντονιςμό 
αντίςτοιχων προγραμμάτων. Αντίςτοιχα και θ ΑΝΛΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, ζχει ορίςει εκπρόςωπό τθσ που κα 
ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων. Ραράλλθλα, κα υπάρξουν ςυνεργαςίεσ με εξειδικευμζνα 
άτομα ςτισ επιμζρουσ δράςεισ.  



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 

Σελίδα 
|86 

 

Σροςδοκϊμενα αποτελζςματα (βραχυπρόκεςμα – μακροπρόκεςμα)  

Βραχυπρόκεςμα, τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα είναι θ περαιτζρω ανάπτυξθ, προϊκθςθ και διάδοςθ τθσ 
πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των νθςιϊν και θ διαςφνδεςι τθσ με τθν επιχειρθματικότθτα και τθν 
ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων τθσ πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ. Σε μακροπρόκεςμο 
χρόνο, το αποτζλεςμα κα είναι θ ενκάρρυνςθ δραςτθριοτιτων αναβάκμιςθσ και προϊκθςθσ τθσ 
πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των περιοχϊν μζςα από τισ εφαρμογζσ νζων καινοτόμων τεχνολογιϊν και θ 
διαςφνδεςι τθσ με τον τουριςμό. Επιπλζον, βραχυπρόκεςμα κα επιτευχκεί και θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικισ 
πολιτιςτικισ κουλτοφρασ ςτα ςχολεία τθσ ενδοχϊρασ και θ υιοκζτθςθ πολιτιςτικοφ κοινωνικοφ διαλόγου 
από ομάδεσ νζων, ωσ εργαλείο τοπικισ και διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ.   

Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

o Ο ςυντονιςτισ εταίροσ ιρκε ςε επαφι με κάκε ζνα ξεχωριςτά από τουσ υποψιφιουσ ΟΤΔ - εταίρουσ του 
ςχιματοσ και ςυηιτθςαν κζματα όπωσ: εταιρικό ςχιμα, κριτιρια επιλογισ εταίρων, δράςεισ του 
ςχεδίου, πόροι του ςχεδίου και δυνατότθτεσ ανάλθψθσ δράςεων από τον κάκε ζνα.   

o Μετά τισ πρϊτεσ επαφζσ διαμορφϊκθκε ζνα πρϊτο ςχζδιο δράςεων και εταιρικοφ ςχιματοσ, όπου 
τζκθκε ςε διαβοφλευςθ και υπιρξαν παρατθριςεισ και προτάςεισ από τουσ εταίρουσ. 

o Οριςτικοποιικθκε το εταιρικό ςχιμα, το ςχζδιο δράςεων, ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου και ζγινε το 
αντίςτοιχο τεχνικό δελτίο για υποβολι από τισ ΟΤΔ  

o Εκφράςτθκε εγγράφωσ θ ςφμφωνθ γνϊμθ των ΟΤΔ – εταίρων προσ το ςυντονιςτι εταίρο 

Στο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ αποφαςίςτθκε:  

1. το κυρίωσ κζμα να είναι ο πολιτιςμόσ και τα νθςιά,  
2. το εταιρικό ςχιμα να περιοριςτεί μόνο ςτισ ΟΤΔ που ζχουν ζδρα τθ νθςιωτικι Ελλάδα και   
3. να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ όπου: κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο εταιρικό 

ςχιμα και από ομάδεσ που δεν ζχουν τθν  ζδρα τουσ ςε νθςί, αλλά αναπτφςςουν δράςεισ από το 
πρόγραμμά τουσ ςε νθςιά τθσ Ελλάδασ, κα οριςτικοποιθκοφν οι δράςεισ, ο προχπολογιςμόσ του 
ςχεδίου και θ ομάδα ζργου.  

Σροβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ και για τθν καλφτερθ 
υλοποίθςι του προβλζπονται τα εξισ:  

o Να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ που αναφζρκθκε ανωτζρω, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 
προβλζπεται να υπάρξουν αποφάςεισ που κα ορίηουν το Εταιρικό ςχιμα και τον προχπολογιςμό 
ςυμμετοχισ τθσ κάκε ΟΤΔ, τισ δράςεισ του ςχεδίου και τον προχπολογιςμό τουσ, το ρόλο του κάκε 
εταίρου και τισ δράςεισ που κα υλοποιιςει, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των δράςεων, τθ 
δθμιουργία ομάδασ ζργου και τρόπου παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςχεδίου, τθν υπογραφι 
ςφμφωνου ςυνεργαςίασ,  

o Υποβολι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου και ζγκριςθ από το ΥΡΑΑΤ και τθν αρμόδια διαχειριςτικι αρχι τθσ 
κάκε Ρεριφζρειασ,  

o Τακτικζσ ςυναντιςεισ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ των δράςεων, με 
ευκφνθ του ςυντονιςτι,  

o Δράςεισ δθμοςιότθτασ – ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν εμπλοκι του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ και φορζων τθσ περιοχισ. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Με βάςθ τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τα ςτοιχεία τθσ SWOT ANALYSIS, ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ υπάρχει ςθμαντικόσ πολιτιςμικόσ και πολιτιςτικόσ πλοφτοσ (αρχαιολογικοί χϊροι, ιςτορικά 
μνθμεία, παραδοςιακοί οικιςμοί, μουςικι παράδοςθ κτλ) ενϊ παράλλθλα διαπιςτϊνεται ανεπαρκισ 
διαχείριςθ, προςταςία και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων.   

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ αναδεικνφονται οι ιδιαίτεροι πολιτιςτικοί και πολιτιςμικοί πόροι και τα  
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αρχιτεκτονικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, που τθν κακιςτοφν ιδιαίτερα ελκυςτικι. Με αυτόν τον 
εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και 
ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 60.000,00 42,86% 0,76% 

Δθμόςια Δαπάνθ 60.000,00 42,86% 1,07% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 - 0,00% 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι κα είναι οι ΟΤΔ που κα εγκρικοφν για να υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο 
πλαίςιο του Μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014-2020. Οι ΟΤΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ ςτο 
πλαίςιο ςφνταξθσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι οι 13 ΟΤΔ που αναφζρονται παραπάνω. Το εταιρικό ςχιμα κα 
οριςτικοποιθκεί μετά τισ εγκρίςεισ των Τοπικϊν Ρρογραμμάτων ςε εκνικό επίπεδο. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ 19.2.2.3 και 19.2.3.3. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ Λονίων Νιςων που αναφζρονται ςτον πολιτιςμό και τον τουριςμό, αλλά και μζςω 
ςυνεργειϊν και ςυνεργαςιϊν με τοπικοφσ φορείσ,  όπωσ τισ κατά τόπουσ Εφορίεσ Αρχαιοτιτων, Μουςεία, 
Ρολιτιςτικοφσ Συλλόγουσ και φορείσ καλλιτεχνικισ και πολιτιςτικισ ζκφραςθσ. Επιπλζον, ενιςχφει τθν 
ςτοχοκζτθςθ των τομεακϊν προγραμμάτων του ΕΣΡΑ όςον αφορά ςτθν ανάδειξθ του Ρολιτιςμοφ ωσ 
αναπτυξιακοφ εργαλείου των περιοχϊν. Συνολικά κα αποτελζςει ςφμφωνα με τα αναμενόμενα 
αποτελζςματά του ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ ςτόχων ςυλλογικισ δράςθσ ςε Εκνικό Επίπεδο ςε ςχζςθ 
με τθν ςφγχρονθ παραγωγι Ρολιτιςμοφ. 

 

 

4.3.17. 19.3.2 Γαςτρονομικζσ Σεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων – MEDEAT 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Γαςτρονομικζσ Σεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων – 
MEDEAT 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.3.2 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 44 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 
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Το ςχζδιο «Medeat – Γαςτρονομικζσ Ρεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων» αφορά ςτθν 
διακρατικι ςυνεργαςία μεταξφ Λταλίασ, Ελλάδασ, Ρορτογαλίασ και Κφπρου, με ςυντονιςτι τθν ΟΤΔ 
CoGALMontePoro από τθν Ρεριφζρεια τθσ Καλαβρίασ ςτθν Λταλία και εκνικό ςυντονιςτι ςτθν Ελλάδα τθν 
Αναπτυξιακι Θρακλείου. Το ζργο είναι ςυνεχιηόμενο από τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.   

Το αντικείμενο τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ διαςφνδεςθ του αγροδιατροφικοφ τομζα των περιοχϊν 
παρζμβαςθσ με τον τουριςμό και τον πολιτιςμό, προωκϊντασ παράλλθλα δράςεισ προςταςίασ και 
ανάδειξθσ του περιβάλλοντοσ και κοινωνικισ ςυνοχισ ςτισ εμπλεκόμενεσ περιοχζσ.  

Στόχοι του ςχεδίου είναι: α) θ ανάδειξθ τθσ γαςτρονομίασ ωσ ιδιαίτερο τουριςτικό προϊόν ςτισ περιοχζσ 
παρζμβαςθσ, β) θ δικτφωςθ των τοπικϊν και περιφερειακϊν φορζων για τθ δθμιουργία και προϊκθςθ 
τουριςτικϊν γαςτρονομικϊν προϊόντων, γ) θ χριςθ και θ αξιοποίθςθ τεχνολογίασ για τθν ανάδειξθ των 
περιοχϊν και δ) θ δθμιουργία γαςτρονομικισ παιδείασ και ανταλλαγι εμπειριϊν.  

Υυντονιςτισ εταίροσ: CoGALMontePoro και Αναπτυξιακι Θρακλείου ωσ εκνικόσ ςυντονιςτισ  

Ενδεικτικζσ δράςεισ:  

1. Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  

2. Συντονιςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

3. Θλεκτρονικόσ οδθγόσ γαςτρονομικϊν περιπλανιςεων (ιδθ υπαρχόντων και νζων) 

1. Μεταφορά μεκοδολογίασ δθμιουργίασ γαςτρονομικϊν περιπλανιςεων  

2. Νζεσ και ςυμπλθρωματικζσ διαδρομζσ 

3. Ρροδιαγραφζσ διαδραςτικοφ θλεκτρονικοφ οδθγοφ περιιγθςθσ διαδρομϊν  

4. Διάδοςθ και διάχυςθ του οδθγοφ ςε διακρατικό επίπεδο  

4. Δικτφωςθ ςυμπλθρωματικϊν / ομοειδϊν επιχειριςεων ςτισ γαςτρονομικζσ διαδρομζσ 

1. Εμψφχωςθ, ενθμζρωςθ και μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτισ επιχειριςεισ τοπικισ γαςτρονομίασ 
και τουριςμοφ  

2. Δράςεισ διαβοφλευςθσ με τοπικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ και κοινωνικόσ διάλογοσ 

3. Δθμιουργία δικτφου 

5. Γαςτρονομία και Τοπικότθτα μζςα από τθ διακρατικότθτα  

1. Οργάνωςθ τοπικϊν πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με τθ ςυμμετοχι των διακρατικϊν εταίρων και 
άλλων φορζων που κα αναδεικνφουν τα ςτοιχεία του πολιτιςμοφ και τθσ γαςτρονομίασ των 
περιοχϊν  

2. Ικθ ζκιμα  και παραδόςεισ τθσ γαςτρονομίασ  

3. Συλλογζσ και «εκκζςεισ – παρουςιάςεισ» τοπικϊν και διακρατικϊν ςυνταγϊν  

6. Εκπαιδευτικζσ δράςεισ για τον αγροδιατροφικό τομζα και τισ γαςτρονομικζσ περιπλανιςεισ 

1. Μεταφορά μεκοδολογίασ εκπαιδευτικοφ πακζτου και ανατροφοδότθςι του με νζο – 
ςυμπλθρωματικό υλικό 

2. Νζο εκπαιδευτικό πακζτο  

3. Βιωματικζσ δράςεισ ςτα ςχολεία και ςε ομάδεσ παιδιϊν – ςχολικζσ εκδρομζσ ςτισ 
γαςτρονομικζσ διαδρομζσ και διαδραςτικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τα ςχολεία  

4. Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν γαςτρονομίασ και τουριςμοφ  

7. Δράςεισ προϊκθςθσ του κινιματοσ “SlowFood”  

1. Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τα πλεονεκτιματα του κινιματοσ για τθν περιοχι  
2. Συμμετοχι ςε ςυνζδρια – εκκζςεισ – ςεμινάρια και εκκζςεισ  
3. Ανταλλαγι εμπειριϊν και μεταφορά γνϊςεων  

8. Δθμοςιότθτα – Ρροβολι – διάδοςθ αποτελεςμάτων 
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1. Marketing plan του ςχεδίου  
2. Ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ  
3. Ζντυπθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ αποτελεςμάτων  
4. Βίντεο παρουςίαςθσ διαδρομϊν  
5. Εκδθλϊςεισ / θμερίδεσ κλπ. 

Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων (κριτιρια επιλογισ, χαρακτθριςτικά των εταίρων κτλ)  

Οι εταίροι του ςχεδίου είναι εταίροι με τουσ οποίουσ υπιρξε ςυνεργαςία ςτισ προθγοφμενεσ 
προγραμματικζσ περιόδουσ και ζχουν τθν ικανότθτα να υλοποιιςουν δράςεισ του ςχεδίου. Μετά τθν 
ζγκριςθ των προγραμμάτων των ΟΤΔ κα υπάρξει προπαραςκευαςτικι φάςθ για τθν οριςτικοποίθςθ του 
εταιρικοφ ςχιματοσ με τθ δυνατότθτα ζνταξθσ και άλλων εταίρων. 

Τα κριτιρια επιλογισ των εταίρων που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο κα είναι: 

 Θ ςτρατθγικι τουσ να ςυνδζεται με το ςχζδιο ςυνεργαςίασ  

 Θ περιοχι τουσ να διακζτει ιδιαίτερα γαςτρονομικά χαρακτθριςτικά  

 Θ ΟΤΔ να μπορεί να αναλάβει δράςεισ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου   

Σόροι που κα διατεκοφν (ανκρϊπινο δυναμικό, χρθματοοικονομικοί πόροι) 

Το εταιρικό ςχιμα αποτελείται από δεκατζςςερισ (14) ΟΤΔ. 

Α/Α ΡΦΔ 

1 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΘΑΚΛΕΛΟΥ 

2 ΑΚΟΜΜ – ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ  

3 ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ 

4 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΑΣΛΚΛΟΥ 

5 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΘΜΑΚΛΑΣ 

6 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

7 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΦΛΩΛΝΑΣ 

8 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ 

9 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

10 ΕΤΑΛΕΛΑ ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΧΛΟΥ 

11 ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ 

12 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΘΜΝΟΥ 

13 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 

14 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΟΔΟΡΘΣ  

 

Θ ΟΤΔ Αναπτυξιακισ Θρακλείου ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ ζχει ορίςει δφο άτομα υπεφκυνα των διατοπικϊν 
– διακρατικϊν προγραμμάτων τθσ, με πολυετι εμπειρία ςτθ δικτφωςθ, τισ ςυνεργαςίεσ και το 
ςυντονιςμό αντίςτοιχων προγραμμάτων. Αντίςτοιχα, θ ΑΝΛΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ ζχει ορίςει εκπρόςωπό τθσ που 
κα ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων. Ραράλλθλα, κα υπάρξουν ςυνεργαςίεσ με 
εξειδικευμζνα άτομα ςτισ επιμζρουσ δράςεισ.  

Σροςδοκϊμενα αποτελζςματα (βραχυπρόκεςμα – μακροπρόκεςμα)  

Τα βραχυπρόκεςμα προςδοκϊμενα αποτελζςματα είναι θ περαιτζρω ανάπτυξθ και προϊκθςθ των 
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τοπικϊν και διατοπικϊν – διακρατικϊν γαςτρονομικϊν διαδρομϊν και ςε νζεσ περιοχζσ, θ διάχυςι τουσ 
ςτον τοπικό πλθκυςμό και θ αποδοχι και ενςωμάτωςι τουσ από τον επιχειρθματικό κόςμο τθσ περιοχισ 
εφαρμογισ. Σε μακροπρόκεςμο χρόνο το αποτζλεςμα κα είναι θ διαςφνδεςθ τθσ τοπικισ γαςτρονομίασ, 
των τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων και τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των περιοχϊν με τον τουριςμό 
και θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικισ γαςτρονομικισ κουλτοφρασ ςτα ςχολεία τθσ ενδοχϊρασ.   

Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

Οι ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 

o ςε διακρατικό επίπεδο: ςτισ 23/05/2015 ςτο Vibo Valentia, Calabria, Λταλίασ υπογράφθκε  Σφμφωνο 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των επικεφαλισ εκνικϊν ςυντονιςτϊν ανά χϊρα (Λταλία, Ελλάδα, 
Κφπροσ, Ρορτογαλία)   

o ςε εκνικό επίπεδο: Ο ςυντονιςτισ εταίροσ ιρκε ςε επαφι με κάκε ζνα ξεχωριςτά από τουσ 
υποψιφιουσ ΟΤΔ - εταίρουσ του ςχιματοσ και ςυηιτθςαν κζματα όπωσ: εταιρικό ςχιμα, κριτιρια 
επιλογισ εταίρων, δράςεισ του ςχεδίου, πόροι του ςχεδίου και δυνατότθτεσ ανάλθψθσ δράςεων από 
τον κάκε ζνα.   

o Μετά τισ πρϊτεσ επαφζσ διαμορφϊκθκε ζνα πρϊτο ςχζδιο δράςεων και εταιρικοφ ςχιματοσ, όπου 
τζκθκε ςε διαβοφλευςθ και υπιρξαν παρατθριςεισ και προτάςεισ από τουσ εταίρουσ. 

o Οριςτικοποιικθκε το εταιρικό ςχιμα, το ςχζδιο δράςεων, ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου και ζγινε το 
αντίςτοιχο τεχνικό δελτίο για υποβολι από τισ ΟΤΔ  

o Εκφράςτθκε εγγράφωσ θ ςφμφωνθ γνϊμθ των ΟΤΔ – εταίρων προσ το ςυντονιςτι εταίρο 

Στο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ αποφαςίςτθκε:  

1. το κυρίωσ κζμα να είναι θ γαςτρονομία, τα τοπικά προϊόντα και θ διαςφνδεςθ με τον τουριςμό  
2. το εταιρικό ςχιμα να αναπτυχκεί ςε εκνικό επίπεδο και να προςτεκοφν και άλλεσ ομάδεσ με 

πλοφςια γαςτρονομικι ταυτότθτα και πλθκϊρα παραδοςιακϊν προϊόντων  
3. να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ όπου: κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο 

εταιρικό ςχιμα και από άλλεσ ομάδεσ, κα οριςτικοποιθκοφν οι δράςεισ, ο προχπολογιςμόσ του 
ςχεδίου και θ ομάδα ζργου.  

Σροβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ και για τθν 
καλφτερθ υλοποίθςι του προβλζπονται τα εξισ:  

o Να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ που αναφζρκθκε ανωτζρω, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 
προβλζπεται να υπάρξουν αποφάςεισ που κα ορίηουν το Εταιρικό ςχιμα και τον προχπολογιςμό 
ςυμμετοχισ τθσ κάκε ΟΤΔ, τισ δράςεισ του ςχεδίου και τον προχπολογιςμό τουσ, το ρόλο του 
κάκε εταίρου και τισ δράςεισ που κα υλοποιιςει, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των δράςεων, 
τθ δθμιουργία ομάδασ ζργου και τρόπου παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςχεδίου, τθν 
υπογραφι ςφμφωνου ςυνεργαςίασ,  

o Υποβολι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου και ζγκριςθ από το ΥΡΑΑΤ και τθν αρμόδια διαχειριςτικι αρχι 
τθσ κάκε Ρεριφζρειασ,  

o Τακτικζσ ςυναντιςεισ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ των δράςεων, με 
ευκφνθ του ςυντονιςτι,  

o Δράςεισ δθμοςιότθτασ – ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν εμπλοκι του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ και φορζων τθσ περιοχισ. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Με βάςθ τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τα ςτοιχεία τθσ SWOT ANALYSIS, 
διαπιςτϊνεται ότι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ υπάρχει ςθμαντικι παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων, που 
τα τελευταία χρόνια ζχει ςτραφεί προσ τθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ, ενϊ παράλλθλα ο 
αγρο – διατροφικόσ τομζασ ζχει αναδειχκεί ωσ ζνα από τουσ κυρίαρχουσ τομείσ ανάπτυξισ τόςο ςτο 
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ΕΣΡΑ 2014-2020 όςο και τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων 
Νιςων. Επιπλζον ο γαςτρονομικόσ τουριςμόσ αποτελεί νζα τάςθ του τουριςμοφ ςε διεκνζσ επίπεδο και 
καίριασ ςθμαςίασ για τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ.   

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ «Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 50.000,00 35,71% 0,63% 

Δθμόςια Δαπάνθ 50.000,00 35,71% 0,89% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 - 0,00% 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι κα είναι οι ΟΤΔ που κα εγκρικοφν για να υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο 
πλαίςιο του Μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014-2020. Οι ΟΤΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ ςτο 
πλαίςιο ςφνταξθσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι οι 14 ΟΤΔ που αναφζρονται παραπάνω. Το εταιρικό ςχιμα 
κα οριςτικοποιθκεί μετά τισ εγκρίςεισ των Τοπικϊν Ρρογραμμάτων ςε εκνικό και διακρατικό επίπεδο 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1 και 19.2.7.7. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3, 6 και 8 και 9 του ΡΕΡ Λονίων Νιςων και ζχει 
ςυνζργεια με  τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ 
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ 
Αγροδιατροφι & Γαςτρονομία (παραγωγι τοπικϊν προϊόντων, χριςθ νζων παραγωγικϊν μεκόδων, 
δθμιουργία γαςτρονομικισ ταυτότθτασ).  

 

 

4.3.18. 19.3.3 Διατοπικι-Διακρατικι Υυνεργαςία  για τθν προϊκθςθ τθσ Μοινωνικισ Ρικονομίασ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Διατοπικι-Διακρατικι Υυνεργαςία  για τθν προϊκθςθ τθσ 
Μοινωνικισ Ρικονομίασ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.3.3 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 44 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικισ επιχειρθματικότθτασ ςτισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου 
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που δραςτθριοποιοφνται οι ςυνεργαηόμενεσ ΟΤΔ και θ εν γζνει προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ, 
μζςω τθσ δθμιουργίασ τοπικοφ οικοςυςτιματοσ αλλθλοχποςτθριηόμενων φορζων.  

Ωσ ςυνεργατικά ςχιματα κεωροφνται κάκε μορφισ ςυνεταιριςμοί (Αγροτικοί, Αςτικοί όλων των 
κατθγοριϊν, ΚοινΣΕπ όλων των κατθγοριϊν, Αγροτουριςτικοί, Γυναικϊν, Δαςικοί, Δαςεργατικοί κλπ), 
κοινωνικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και δίκτυα μικρϊν επιχειριςεων και οικοτεχνιϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτισ Αγροτικζσ Ρεριοχζσ.  

Στο δίκτυο των αλλθλοχποςτθριηόμενων φορζων, εκτόσ από τισ ςυνεργατικζσ δομζσ, περιλαμβάνονται 
ερευνθτικά κζντρα, πανεπιςτθμιακά και τεχνολογικά ιδρφματα, φορείσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, ςχετικζσ ΜΚΟ, 
ςχετικζσ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ κλπ. 

Υυντονιςτισ Εταίροσ: Αναπτυξιακι Εταιρεία Καρδίτςασ 

Φεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

Το CLLD αποτελεί μεγάλθ ευκαιρία για τθν ανάπτυξθ των παραγωγικϊν ςυνεργατικϊν δομϊν τθσ 
υπαίκρου και τθ διαςφνδεςθ αυτϊν τόςο μεταξφ τουσ, όςο και με τισ αντίςτοιχεσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτισ πόλεισ. Αυτό κα δϊςει μεγάλθ ϊκθςθ ςτθ διεφρυνςθ και ανάπτυξθ του 
αγροδιατροφικοφ ςυμπλζγματοσ ςτθν φπαικρο και κα επιταχφνει τθν εγκατάςταςθ βραχζων 
εφοδιαςτικϊν αλυςίδων μεταξφ τθσ υπαίκρου και των πόλεων. Οι ΟΤΔ ιδιαίτερα, με τθν πολφχρονθ 
εμπειρία που διακζτουν και τθν εδραίωςι τουσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, μποροφν να παίξουν 
το ρόλο του «επιςπεφδοντα φορζα»2, να υποςτθρίξουν τα υφιςτάμενα ςυνεργατικά ςχιματα να 
δικτυωκοφν και να αναπτφξουν ςυνζργειεσ μεταξφ τουσ, αλλά ταυτόχρονα, να ενκαρρφνουν ομάδεσ 
ενεργϊν αγροτϊν και άλλων κατοίκων τθσ υπαίκρου να ςυνεργαςτοφν παρζχοντάσ τουσ τθν κατάλλθλθ 
υποςτιριξθ.     

Αυτό κα επιχειρθκεί μζςω: 

 τθσ υποςτιριξθσ τθσ δικτφωςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των υφιςταμζνων ςυνεργατικϊν 
ςχθμάτων και 

 τθσ δθμιουργίασ ευζλικτου μθχανιςμοφ ενκάρρυνςθσ τοπικϊν ςυλλογικϊν πρωτοβουλιϊν και τθσ 
υποςτιριξισ τουσ να αποκτιςουν ςυνεργατικά και επιχειρθματικά χαρακτθριςτικά. 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

Θ δικτφωςθ και θ ςυνεργαςία μεταξφ των ςυνεργατικϊν δομϊν κα υποςτθριχτεί μζςω τθσ λειτουργίασ 
«ηωντανϊν εργαςτθρίων» (Regional Living Labs και για ςυντομία RLL). Ρρόκειται για ςυναντιςεισ ςτισ 
οποίεσ ςυμμετζχουν ιςότιμα όλοι οι εμπλεκόμενοι. Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ αναηθτείται με ςυναίνεςθ ζνα 
κοινό πρόγραμμα δράςθσ, αμοιβαία επωφελζσ.  

Οι υπθρεςίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ, πλθροφόρθςθσ, ενκάρρυνςθσ και υποςτιριξθσ με ςτόχο τθ δικτφωςθ 
και τθ ςυνεργαςία των ςυνεργατικϊν ςχθμάτων, κα παρζχονται ςε τοπικό επίπεδο από επιλεγμζνα 
ςτελζχθ των ςυνεργαηομζνων ΟΤΔ τα οποία κα εκπαιδευτοφν ςτο πλαίςιο τθσ διατοπικισ ςυνεργαςίασ. 
Επίςθσ οι μζκοδοι που κα εφαρμοςτοφν, τα εργαλεία και τα εκπαιδευτικά πακζτα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν, κα ςχεδιαςτοφν από κοινοφ για όλεσ τθσ ςυμμετζχουςεσ ΟΤΔ ςε εκνικό επίπεδο, ςτο 
πλαίςιο τθσ διατοπικισ ςυνεργαςίασ.    

Θ δράςθ, χωρίηεται ςε δφο Φάςεισ: 

                                                           

 
2
 Η κατάρρευςθ των παραδοςιακών ςυνεταιριςμών και θ απογοιτευςθ που ζχει προκαλζςει ςτουσ αγρότεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

δυςφιμιςθ που υπζςτθ το ςυνεταιριςτικό κίνθμα από τθν κακι διαχείριςθ, τθ διαπλοκι και τθ διαφκορά ςε κάποιεσ 
περιπτώςεισ, κακιςτοφν απαραίτθτθ τθν ενκάρρυνςθ και τθν υποςτιριξθ των ενεργών αγροτών και άλλων κατοίκων τθσ 
υπαίκρου από κάποιον αξιόπιςτο φορζα που κα παίξει το ρόλο του «επιςπεφδοντα».     



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 

Σελίδα 
|93 

 

 Ρροπαραςκευαςτικι Φάςθ 

 Φάςθ Υλοποίθςθσ 

Ρροπαραςκευαςτικι Φάςθ 

Ρεριλαμβάνει τισ εξισ ενζργειεσ: 

1. Διατοπικζσ ςυναντιςεισ εταίρων για τθ ρφκμιςθ ηθτθμάτων εφαρμογισ και τθν προετοιμαςία τθσ 
υλοποίθςθσ 

2. Υπογραφι πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ, ςτο οποίο κα περιγράφονται οι κοινζσ δράςεισ, οι 
ςυμβαλλόμενοι, ο ςκοπόσ, τα αναμενόμενα αποτελζςματα, το αντικείμενο του κάκε 
ςυμβαλλόμενου, οι φάςεισ υλοποίθςθσ, θ ανάλθψθ του κόςτουσ ανά φάςθ, ο τρόποσ 
ςυντονιςμοφ  και οργάνωςθσ του ςχεδίου, κλπ.  

3. Σφνταξθ και υποβολι του ςχεδίου, ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Διαχείριςθσ προσ ζγκριςθ.  

Φάςθ Υλοποίθςθσ 

Θ Φάςθ Υλοποίθςθσ, για λόγουσ μεκοδολογίασ χωρίηεται ςε πακζτα εργαςίασ (ΡΕ), τα οποία είναι: 

 ΡΕ1. Δθμιουργία Δομισ υποςτιριξθσ ςε κάκε περιοχι («Κερμοκοιτίδασ Συνεργατιςμοφ» ι 
«επιταχυντι ςυνεργατιςμοφ») 

 ΡΕ2. Δθμιουργία RLL (Regional Living Labs) 

 ΡΕ3. Δθμιουργία Βάςθσ Δεδομζνων καλϊν πρακτικϊν, εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εκπαιδευτϊν 

 ΡΕ4. Διάχυςθ – Διάδοςθ - Ρροβολι 

 ΡΕ5. Μελζτθ Βιωςιμότθτασ του Σχεδίου 

 ΡΕ6. Διοίκθςθ – Συντονιςμόσ. Ο Συντονιςμόσ του ςχεδίου κα γίνει από τθν Αναπτυξιακι 
Καρδίτςασ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ) 

Επιπρόςκετα το ςφνολο των ενεργειϊν που κα υλοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνεσ με το νομικό πλαίςιο 
που κα διαμορφωκεί (Κ.Υ.Α.) 

Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων 

Στθ δράςθ κα επιδιωχκεί να ςυμμετζχει μία τουλάχιςτον ΟΤΔ από κάκε Ρεριφζρεια τθσ χϊρασ. Για τθν 
υλοποίθςθ του ςχεδίου υπάρχει ιδθ ςτενι ςυνεργαςία με τισ Αναπτυξιακζσ εταιρείεσ που κα 
ςυνεργαςτοφν ςτα πλαίςια του διατοπικοφ προγράμματοσ. Στο ςχζδιο κα ςυμμετζχουν οι εξισ 13 
Αναπτυξιακζσ Εταιρίεσ: ΑΝΚΑ (Συντονίςτρια ΟΤΔ), Αχαΐασ, ΑΝΔΩ, Θπείρου, Θρακλείου, ΑΝΕΚ, ΑΝΛΟΝ, 
ΚΕΝΑΚΑΡ, ΑΝΚΟ, ΕΤΑΛ, ΟΑΣΕ, Ράρνωνασ, ΑΝΟ. 

Σόροι που κα διατεκοφν (χρθματοοικονομικοί πόροι) 

Ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου εκτιμάται ςτα 390.000€. Ο προχπολογιςμόσ που αναλογεί ςτθν ΑΝΛΟΝ 
ανζρχεται ςτα 30.000€. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ παρζχονται εργαλεία για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικισ 
επιχειρθματικότθτασ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 30.000,00 21,43% 0,38% 

Δθμόςια Δαπάνθ 30.000,00 21,43% 0,54% 
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Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 - 0,00% 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Οι ςυμμετζχουςεσ ΟΤΔ και φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του Δθμοςίου ι ςυλλογικά 
ςυμφζροντα του ιδιωτικοφ τομζα, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ των τοπικϊν 
προγραμμάτων ι ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςχετικι με το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ και από το 
καταςτατικό τουσ προκφπτει θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των προτεινόμενων ενεργειϊν. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.4 και 19.2.3.5. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ δράςθ είναι ςε ςυνζργεια με δράςεισ του ΡΕΡ Λονίων Νιςων 2014-2020, οι οποίεσ είναι 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, ςτο πλαίςιο του Κεματικοφ Στόχου 9. 

 

 

4.3.19. 19.4 Υτιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Υτιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 

Μωδικόσ Δράςθσ 19.4 

Οομικι Βάςθ Μζτρο 19.4 του ΡΑΑ, άρκρο 35 ΚΑΝ 1303/2013 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ κα περιλθφκοφν όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και διαδικαςίεσ για 
τθ ςτιριξθ τθσ ΟΤΔ, προκειμζνου να υλοποιιςει το προτεινόμενο πρόγραμμα τοπικισ αναπτυξιακισ 
ςτρατθγικισ. Οι ενζργειεσ αφοροφν ειδικότερα ςε:  

α) αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων,  

β) λειτουργικζσ δαπάνεσ,  

γ) δαπάνεσ για πάγια και λοιπό εξοπλιςμό,  

δ) ενζργειεσ εμψφχωςθσ,  

ε) υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (αυτοαξιολόγθςθ, επιμόρφωςθ). 

 

Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων: 950.000,00€ 

Με βάςθ το οργανωτικό ςχιμα που ζχει παρουςιαςτεί ςτο Κεφάλαιο 1 τθσ πρόταςθσ (Ρίνακασ 3 - 
Ρροςωπικό που απαςχολεί ι προτίκεται να απαςχολιςει θ ΑΝΛΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ για τθν εφαρμογι τθσ 
ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ), προβλζπεται θ ςτελζχωςθ με 8 άτομα  επιςτθμονικό προςωπικό ΡΕ 
Εκπαίδευςθσ και 1 λοιπό προςωπικό. Θ Ομάδα Ζργου αποτελείται από : 1 Συντονιςτι, 2 Ρολιτικοφσ 
Μθχανικοφσ, 1 Λχκυολόγο, 3 Οικονομολόγουσ, 1 Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 1 Δθμοςίων Σχζςεων. Θ ετιςια και 
θ ςυνολικι απαςχόλθςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα εξειδικεφεται ςε Ρίνακεσ χρονοαπαςχόλθςθσ. Για 
τισ ανάγκεσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ προβλζπεται  εξωτερικόσ Φοροτεχνικόσ-Λογιςτισ και ςυνεργαςία με 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 

Σελίδα 
|95 

 

Νομικό. 

 

Νειτουργικζσ δαπάνεσ: 200.000,00€ 

Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ αυτζσ αφοροφν τα ζξοδα που οφείλονται ςε ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
επιχείρθςθσ, όπωσ: 

• Ενοίκιο γραφείων 

• Δαπάνεσ οργάνωςθσ-λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ (φάκελοι, κλαςζρ, tonner, αναλϊςιμα,κτλ) 

• Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ παραγωγισ.   

• Ζξοδα μεταφοράσ, διαμονισ, Ζξοδα ςυντιρθςθσ 

• Ενζργεια, φδρευςθ και κζρμανςθ/ψφξθ, κακϊσ και διοικθτικζσ επιβαρφνςεισ και φόρουσ προσ το 
Δθμόςιο και τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα (εκτόσ του Φ.Ρ.Α. και των εταιρικϊν φόρων), όπωσ 
δθμοτικά τζλθ κ.λπ. 

 

Σάγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ: 65.000,00€ 

Κατάρτιςθ αναλυτικϊν προδιαγραφϊν ςυντιρθςθσ και αναβάκμιςθσ τθσ μθχανοργάνωςθσ και του 
εξοπλιςμοφ με μικρζσ ςυμπλθρϊςεισ ςτθν υλικοτεχνικι υποδομι ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του 
Ρρογράμματοσ. Θ Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ, αν και διακζτει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, χρειάηεται 
αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου και αγορά πιο ςφγχρονων μθχανθμάτων για τθν άμεςθ ανταπόκριςι τθσ ςτισ 
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. Ρροκειμζνου να καλυφκοφν οι μελλοντικζσ ανάγκεσ του 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, θ Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ κα προβεί ςε αναβάκμιςθ του δικτφου Θ/Υ και ενίςχυςι 
του (προμικεια Θ/Υ, φωτοτυπικϊν και εκτυπωτϊν, ειδικοφ Θ/Υ εξυπθρζτθςθσ και προςταςίασ αρχείων για 
αδιάλειπτθ παροχι υπθρεςιϊν (Server), αναβάκμιςθ του website τθσ εταιρείασ). Κα ενιςχυκεί το λογιςμικό 
τθσ Εταιρείασ με τθν προςαρμογι προγράμματοσ βάςθσ δεδομζνων και παρακολοφκθςθσ ζργων, 
ςχεδιαςτικϊν πακζτων, προγράμματοσ αναλυτικισ λογιςτικισ για τον επιμεριςμό των δαπανϊν του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ όπωσ επίςθσ και ςφγχρονων αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ για εφαρμογζσ γραφείου, άδειεσ 
προςταςίασ υπολογιςτϊν, κλπ. 

 

Ενζργειεσ εμψφχωςθσ: 65.000,00€ 

Οι ενζργειεσ εμψφχωςθσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των ενεργειϊν και του υλικοφ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ 
και ενθμζρωςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, όπωσ: εκδόςεισ, δθμοςιεφςεισ ςτον Τφπο, διοργάνωςθ 
ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων, αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ και των social media. 

Αναλυτικότερα : Οι εκδόςεισ περιλαμβάνουν φυλλάδια, αφίςεσ και banner. Οι δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο 
περιλαμβάνουν δελτία τφπου, ανακοινϊςεισ και αρκρογραφία ςτον τοπικό τφπο, παρουςιάςεισ ςε ΜΜΕ και 
τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν banner ςε τοπικζσ ειδθςεογραφικζσ ιςτοςελίδεσ 

Θ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων περιλαμβάνει ςεμινάρια ςε μθχανικοφσ, οικονομολόγουσ, 
γεωτεχνικοφσ, ελεφκερουσ επαγγελματίεσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ κακϊσ και ςε ςτελζχθ ΟΤΑ και άλλων 
φορζων, θμερίδεσ ςτισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ και 
worshops και αποςτολι ενθμερωτικϊν επιςτολϊν ςε φορείσ, υπθρεςίεσ, ΜΜΕ, ςυλλογικζσ οργανϊςεισ 
κ.λ.π. Θ αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ και χριςθ των social media περιλαμβάνει τθν ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ 
http://www.anion.org.gr/ με όλο το ενθμερωτικό υλικό που ςχετίηεται με το τοπικό πρόγραμμα και 
δθμιουργία links για πρόςβαςθ ςε ιςτοςελίδεσ ςυνεργαηόμενων φορζων και θ χριςθ των social media 
(facebook, twitter, you tube, κτλ) για τθν προβολι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ και τθν ενθμζρωςθ του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ.  

 

http://www.anion.org.gr/
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Χποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (εκπόνθςθσ μελετϊν, ενζργειεσ επιμόρφωςθσ, αυτό-αξιολόγθςθ): 20.000,00€.  

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ κα εκπονθκοφν ενδεικτικά οι ακόλουκεσ μελζτεσ/ςχζδια και δράςεισ: 

1. Ξελζτθ/Υχζδιο ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν και δικτυϊςεων ςτθν αλυςίδα τροφίμων: Μζςω τθσ μελζτθσ κα 
γίνει διάγνωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ αλυςίδασ τροφίμων (προμικειεσ, παραγωγι, ςυςκευαςία και 
αποκικευςθ, μεταποίθςθ, διανομι και πωλιςεισ), των ελλείψεων και ςτρεβλϊςεων που εντοπίηονται ςτθν 
τοπικι αγορά, κακϊσ και SWOT ανάλυςθ. Με βάςθ τα πορίςματα τθσ ωσ άνω διάγνωςθσ κα εντοπιςκοφν 
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ τοπικϊν πρωτοβουλιϊν και Σχεδίου Δράςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των πρωτογενϊν παραγωγϊν και καλφτερθ ζνταξι τουσ ςτθ γεωργικι αλυςίδα 
τροφίμων μζςω τθσ ανάπτυξθσ οριηόντιων και κάκετων ςυνεργαςιϊν μεταξφ παραγόντων τθσ αλυςίδασ 
τροφίμων (γεωργϊν ι/και οργανϊςεων τουσ ι ςυνδζςμων που αςχολοφνται με τθν εμπορία των 
γεωργοκτθνοτροφικϊν προϊόντων με άλλουσ τομείσ τθσ αλυςίδασ τροφίμων (π.χ. βιοτεχνίεσ τροφίμων και 
αρτοποιεία, καταςτιματα πϊλθςθσ τροφίμων, εςτιατόρια, ταβζρνεσ, αγροτουριςτικά καταλφματα, 
ξενοδοχεία, επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ, καταναλωτζσ και οι οργανϊςεισ τουσ, φορείσ οργάνωςθσ και 
διανομισ προϊόντων, πάροχοι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, πανεπιςτθμιακοί και ερευνθτικοί φορείσ, μθ 
κερδοςκοπικοί οργανιςμοί, τοπικοί παράγοντεσ, τοπικζσ αρχζσ, δθμόςιοι φορείσ ι άλλοι φορείσ). Το ωσ άνω 
ςχζδιο αναμζνεται να αποτελζςει ςτρατθγικό πλαίςιο αναφοράσ των δράςεων ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ 
βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν που προβλζπεται να υποςτθριχκοφν από το τοπικό πρόγραμμα, 
αλλά και ανεξάρτθτα από αυτό. 

 

2. Αυτό-Αξιολόγθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ  

 

3.Ενζργειεσ επιμόρφωςθσ (ςεμινάρια, θμερίδεσ, workshops) για τθν κατάρτιςθ των ςτελεχϊν τθσ ΟΤΔ, των 
εργαηομζνων και των μόνιμων εξωτερικϊν ςυνεργατϊν, ςτα εξισ κζματα: 1) Γενικό Κανονιςτικό Ρλαίςιο 
περιόδου 2014-2020 (Κρατικζσ Ενιςχφςεισ κλπ), 2) Κεςμικό και Ρρογραμματικό Ρλαίςιο 2014-2020, 3) 
Μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ, 4) Κζματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ζργων και προςωπικοφ, 5)Τεχνολογικζσ 
Εφαρμογζσ ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων, 6)Σχεδιαςμόσ και ωρίμανςθ 
ζργων/Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ υποςτθρίηει οριηόντια τθ ςυνολικι υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ, 
εξυπθρετϊντασ ζμμεςα το ςφνολο των κεματικϊν κατευκφνςεων που ζχουν επιλεγεί. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%)(%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.300.000 100,00% 16,45% 

Δθμόςια Δαπάνθ 1.300.000 100,00% 23,21% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 - 0,00% 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Ολόκλθρθ θ περιοχι παρζμβαςθσ 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

ΟΤΔ 
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Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα δράςθ τθσ ΟΤΔ υποςτθρίηει όλο το τοπικό πρόγραμμα. 

 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ παροφςα δράςθ τθσ ΟΤΔ υποςτθρίηει όλο το τοπικό πρόγραμμα ςε ςυνζργεια με λοιπζσ αναπτυξιακζσ 
δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι όπωσ περιεγράφθκαν ανά δράςθ. 

 

 

 

4.4. ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΘ ΦΩΟ ΔΤΑΥΕΩΟΕΦΘΑ ΦΡΧ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ 

 

Στθν Ενότθτα που ακολουκεί γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ των Δράςεων ΕΤΚΑ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ.3 

 

4.4.1. Φεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΦΘΑ (Ξζτρο 4.2) 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Χποδομζσ ςτιριξθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ 

Μωδικόσ Δράςθσ 4.2.1 

ΕΔΕΦ ΕΤΚΑ 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 43 ΚΑΝ 508/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ περιλαμβάνονται δθμόςιεσ υποδομζσ ςτιριξθσ τθσ αλιευτικισ 
δραςτθριότθτασ. Οι παρεμβάςεισ κα αφοροφν ςτθ ςυμπλιρωςθ υφιςτάμενων βαςικϊν υποδομϊν 
εξυπθρζτθςθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ 
των όρων αξιοποίθςθσ τθσ αλιευτικισ παραγωγισ, τθσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των αλιζων, τθσ 
βελτιςτοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ των αλιευτικϊν πόρων & των αναπτυγμζνων υποδομϊν αλιείασ, 
ιδιαίτερα ςε περιοχζσ υπό κακεςτϊσ προςταςίασ και τθσ αςφαλοφσ και ευχεροφσ πρόςβαςθσ ςτθν 
παράκτια καλάςςια ηϊνθ. 

Στο πλαίςιο αυτό τα προτεινόμενα δθμόςια ζργα κα αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ μικρϊν ςυμπλθρωματικϊν 
εργαςιϊν ςτα υφιςτάμενα φυςικά αλιευτικά καταφφγια τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ειδικότερα: 

 Επενδφςεισ βελτίωςθσ των υποδομϊν αλιευτικϊν λιμζνων και τόπων εκφόρτωςθσ 

 Επενδφςεισ για τθν καταςκευι ι τον εκςυγχρονιςμό αλιευτικϊν καταφυγίων 

                                                           

 
3
 τελοφν υπό αναμόρφωςθ (προςαρμογι του Π/Υ και περιεχομζνου των επιμζρουσ Μζτρων και Δράςεων). 
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 Ζργα εξυγίανςθσ λιμνοκαλαςςϊν, φφαλοι 

Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ αφοροφν ενδεικτικά ςτθν καταςκευι αποβάκρων ελλιμενιςμοφ των αλιευτικϊν 
ςκαφϊν, τθν καταςκευι ξφλινων προβλθτϊν, τθ δθμιουργία χερςαίων εκςκαφϊν και καλάςςιων 
εκβακφνςεων, ζργα περίφραξθσ/οριοκζτθςθσ χϊρων, ζργα θλεκτροφωτιςμοφ, ςυςτθμάτων αντιμετϊπιςθσ 
κινδφνων πυρκαγιάσ και ρφπανςθσ κλπ. 

Ρρόκειται για επζνδυςθ ςε υποδομζσ αμιγϊσ δθμόςιου χαρακτιρα, με ποςοςτό ενίςχυςθσ 100%. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Ππωσ αναδείχκθκε από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθ SWOTAnalysis, θ αλιευτικι 
δραςτθριότθτα παρουςιάηει μια δυναμικι, κακϊσ τα αλιεφματα αποτελοφν ζνα από τα κυριότερα 
εξαγωγικά προϊόντα τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.Ραράλλθλα παρατθροφνται ελλείψεισ ςτισ 
υποδομζσ εξυπθρζτθςθσ τθσ αλιείασ και προβλιματα περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ. 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ  τθσ αγροτικισ οικονομίασ & αλιείασ, ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ  τθσ 
αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα». 

Θ δράςθ ςυνδζεται: 

 Με το Γενικό Στόχο Β «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ. 

 Με τον Ειδικό Στόχο  iv. «Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€)  
Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 860.000,00 17,46% 17,11% 

Δθμόςια Δαπάνθ 860.000,00 22,05% 21,50% 

Κοινοτικι Συμμετοχι    

Εκνικι Συμμετοχι    

Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 - - 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κοριςςίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειζων. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

 Αρμόδια τεχνικι υπθρεςία τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Αϋ ι Βϋ βακμοφ) θ οποία μπορεί ςφμφωνα με 
τθν εκνικι νομοκεςία να υλοποιιςει τζτοια ζργα 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ 

Για τθν ιεράρχθςθ και τθν επιλογι των προτεινόμενων ζργων 
εξετάηονται τα εξισ : 

 Θ ωριμότθτα των ζργων από πλευράσ φπαρξθσ κατά 
περίπτωςθ μελετϊν και ειδικϊν αδειοδοτιςεων που 
απαιτοφνται από τθ φφςθ του κάκε ζργου. 

 Θ ςκοπιμότθτα και αποδοτικότθτα τθσ πρόταςθσ ςε ςχζςθ με 
το αναμενόμενο αποτζλεςμα. 

 Θ ςυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα τθσ πρόταςθσ με τυχόν 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ. 
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Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ Δράςεισ4.3.1 «Καλάςςιο περιβάλλον, παράκτιεσ απειλζσ και 
αλιεία» και 4.3.2 «Ρρωτοβουλία αλιζων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ». 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ Δράςθ βρίςκεται ςε ςυμφωνία με τισ κατευκφνςεισ τθσ Στρατθγικισ τθσ Μακροπεριφζρειασ Αδριατικισ – 
Λονίου – Ρυλϊνασ 4), και ςε ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Δράςεισ ενίςχυςθσ λιμενικϊν  υποδομϊν 
υποςτιριξθσ του καλάςςιου τουριςμοφ και τοπικισ κλίμακασ για τθν αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ 
περιφερειακισ κινθτικότθτασ («Επζκταςθ Λιμζνοσ Ερείκουςασ» και «Λιμζνασ Ριςαετοφ Λκάκθσ») του ΡΕΡ 
Λονίων Νιςων 2014 – 2020. 

Δείκτεσ Εκροϊν 
Αρικ. ζργων για τουσ αλιευτικοφσ λιμζνεσ, τουσ 
τόπουσ εκφόρτωςθσ, και τα καταφφγια 

2 
 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων/Υτόχου 
1.7 - Απαςχόλθςθ πουδθμιουργείται (ΛΡΑ) ςτον 
τομζατθσ αλιείασ ι ςε 
ςυμπλθρωματικζσδραςτθριότθτεσ 

Δεν ζχει 
εφαρμογι 

 

 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Ενίςχυςθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων αλιζων 

Μωδικόσ Δράςθσ 4.2.2 

ΕΔΕΦ ΕΤΚΑ 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 30 ΚΑΝ 508/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ για ςυμπλθρωματικζσ   δραςτθριότθτεσ, 
με προτεραιότθτα ςτισ ενζργειεσ εποχιακισ απαςχόλθςθσ και δθ ςτον αλιευτικό τουριςμό. Στθ δράςθ αυτι 
δφναται να περιλθφκοφν επενδυτικά ςχζδια που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων, 
μζςω τθσ ανάπτυξθσ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων κυρίωσ εποχιακισ απαςχόλθςθσ, όπωσ: 

 ο αλιευτικόσ τουριςμόσ, όπωσ παροχι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ, περιιγθςθσ και  επίδειξθσ τεχνικϊν 
μζςων και μεκόδων αλιείασ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ παρακολοφκθςθσ ι ςυμμετοχισ ςε 
δράςεισ, ενζργειεσ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να αναπτυχκοφν με ςτόχο τθν 
ψυχαγωγία και τθν απόκτθςθ γνϊςεων και εμπειριϊν του επιςκζπτθ – τουρίςτα,  

 οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθν αλιεία 
(πλθροφόρθςθ για τθν ιδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ τθσ καλάςςιασ περιοχισ, τθν εξζλιξθ τθσ 
αλιευτικισ δραςτθριότθτασ και των αλιευτικϊν μζςων, ενθμζρωςθ για τα ιδιαίτερα 
περιβαλλοντικά προβλιματα του καλάςςιου χϊρου και υπθρεςίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και 
αντιμετϊπιςθσ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ).  

 οι υπθρεςίεσ εςτίαςθσ πουςυνδζονται με τθν τοπικι παραγωγι και γαςτρονομικι κουλτοφρα (με 
τθ χριςθ τοπικϊν παραδοςιακϊν ποιοτικϊν προϊόντων και αλιευμάτων τθσ περιοχισ, πρόβλεψθ 
ζνταξθσ ςυνταγϊν και μαγειρικισ πρακτικισ τθσ τοπικισ παραδοςιακισ κουηίνασ) 

Δφναται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων 
(κατά τθν ζννοια τθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) από αλιείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα που κατοικοφν 
μόνιμα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ι που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν) με ςκοπό τθ διαφοροποίθςθ 
δραςτθριοτιτων κακϊσ και τθ ςυμπλιρωςθ των ειςοδθμάτων τουσ. 
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Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ, ενδεικτικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ είναι ο εκςυγχρονιςμόσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 
που είναι αναγκαίοσ για τθ λειτουργία των επιχειριςεων, θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου, θ 
αγορά και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ των αλιευτικϊν ςκαφϊν, θ προμικεια του απαιτοφμενου 
εξοπλιςμοφ των χϊρων εςτίαςθσ. 

Οι επενδφςεισ δεν εμπίπτουν ςτο κακεςτϊσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (εξαίρεςθ άρκ. 8 (2) ΚΑΝ (ΕΕ) 508/14) 
και οι προχποκζςεισ και τα ποςοςτά ενίςχυςθσ κακορίηονται από το άρκρο 30 του ΚΑΝ(ΕΕ) 508/14, ιτοι το 
ποςό τθσ ςτιριξθσ που χορθγείται δεν υπερβαίνει το 50% του προχπολογιςμοφ που προβλζπεται ςτο 
επιχειρθματικό ςχζδιο για κάκε δράςθ και δεν υπερβαίνει ζνα μζγιςτο ποςό 75.000 EUR για κάκε 
δικαιοφχο. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Ππωσ αναδείχκθκε από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθ SWOTAnalysis, θ αλιευτικι 
δραςτθριότθτα  χριηει ςτιριξθσ, τόςο ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ του ειςοδιματοσ των αλιζων, όςο και υπό το 
πρίςμα τθσ διαφοροποίθςθσ του παραγωγικοφ προτφπου που προτάςςεται από το παρόν προτεινόμενο 
τοπικό πρόγραμμα. 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Φόνωςθ  τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ  και του τοπικοφ ειςοδιματοσ». 

Θ δράςθ ςυνδζεται: 

 Με τουσΓενικοφσ Στόχουσ Α «Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου» καιΒ «Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ». 

 Με τουσ Ειδικοφσ Στόχουσ  iii. «Ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ ωσ ςτοιχείο ενίςχυςθσ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ» και  iv. «Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 810.000,00 16,45% 16,12% 

Δθμόςια Δαπάνθ 540.000,00 13,85% 13,50% 

Κοινοτικι Συμμετοχι    

Εκνικι Συμμετοχι    

Λδιωτικι Συμμετοχι 270.000,00 26,34% 26,34% 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κοριςςίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειζων. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

 Αλιείσ που κατοικοφν  μόνιμα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ι που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν. 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ 

Για τθν ιεράρχθςθ των προτεινόμενων ζργων εξετάηονται τα εξισ : 

 Χαρακτθριςτικά και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ενιςχυόμενων 

 Θ ωριμότθτα των ζργων από πλευράσ φπαρξθσ κατά 
περίπτωςθ μελετϊν και ειδικϊν αδειοδοτιςεων που 
απαιτοφνται από τθ φφςθ του κάκε ζργου. 

 Θ ςκοπιμότθτα και αποδοτικότθτα τθσ πράξθσ ςε ςχζςθ με το 
αναμενόμενο αποτζλεςμα. 
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 Θ ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ και του 

χρονοδιαγράμματοσ 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με τθ Δράςθ του τοπικοφ Ρρογράμματοσ 4.2.3«Διαφοροποίθςθ του 
ειςοδιματοσ των αλιζων». 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Δεν παρατθρείται ςυνζργεια με άλλεσ αναπτυξιακζσ δράςεισ. 

Δείκτεσ Εκροϊν Δικαιοφχοι αλιείσ 5 
 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων/Υτόχου 
1.7 - Απαςχόλθςθ πουδθμιουργείται (ΛΡΑ) ςτον 
τομζατθσ αλιείασ ι ςε 
ςυμπλθρωματικζσδραςτθριότθτεσ 

3 

 

 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων  

Μωδικόσ Δράςθσ 4.2.3 

ΕΔΕΦ ΕΤΚΑ 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 63.1.β ΚΑΝ 508/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ διαφοροποίθςθσ εκτόσ των εμπορικϊν 
αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων και ειδικότερα επενδυτικά ςχζδια ίδρυςθσ, επζκταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ και 
τουριςτικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν. Ενδεικτικά οι επενδφςεισ που κα ενιςχυκοφν αφοροφν ςε: 

• παροχι υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του οικοτουριςμοφ, του αλιευτικοφ τουριςμοφ, του 
καλάςςιου τουριςμοφ, του καλάςςιου και καταδυτικοφ τουριςμοφ και γενικότερα εναλλακτικϊν 
μορφϊν τουριςμοφ, 

• παροχι υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι αλιευτικϊν ςκαφϊν, μθχανϊν 
και γενικότερα εξοπλιςμοφ αλιείασ, τθν επιςκευι ειδϊν ατομικισ και οικιακισ χριςθσ, τισ υπθρεςίεσ 
τροφοδοςίασ, τισ υπθρεςίεσ φωτογραφικϊν τεχνϊν κακϊσ και τθν παροχι προςωπικϊν υπθρεςιϊν 
όπωσ αυτζσ που ςυνδζονται με τθ φφλαξθ και απαςχόλθςθ παιδιϊν,  

• Μδρυςθ και εκςυγχρονιςμό χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ, 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ, ενδεικτικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ είναι θ καταςκευι/ο εκςυγχρονιςμόσ κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων που είναι αναγκαίοσ για τθ λειτουργία των επιχειριςεων, θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ 
χϊρου, θ αγορά και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ των χϊρων εςτίαςθσ και εν γζνει θ προμικεια του 
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ όλων των υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα 
δράςθ. 

Κα ενιςχυκοφν επενδυτικά ςχζδια φψουσ ζωσ 300.000 €, με τθ χριςθ του Κανονιςμοφ 651/2014, ενϊ το 
ποςοςτό ενίςχυςθσ ανζρχεταιςτο 75% των ςυνολικά επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Ππωσ αναδείχκθκε από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθ SWOTAnalysis και υπό το πρίςμα 
τθσ διαφοροποίθςθσ του παραγωγικοφ προτφπου που προτάςςεται από το παρόν προτεινόμενο τοπικό 
πρόγραμμα, κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ διαφοροποίθςθσ εκτόσ των εμπορικϊν αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων 
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και ειδικότερα επενδυτικά ςχζδια ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και του τουριςμοφ. 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Φόνωςθ  τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ  και του τοπικοφ ειςοδιματοσ». 

Θ δράςθ ςυνδζεται: 

 Με τουσΓενικοφσ Στόχουσ Α «Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου» και Β «Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ». 

 Με τουσ Ειδικοφσ Στόχουσ     i. «Διαφοροποίθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ 
προϊόντοσ και διαςφνδεςι του με τθν αγροδιατροφικι αλυςίδα, το πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό 
απόκεμα τθσ περιοχισ»,   ii. «Ενίςχυςθ και εμπλουτιςμόσ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ 
τομζα» και  iv. «Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
μζτρου  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 875.000,00 17,77% 17,41% 

Δθμόςια Δαπάνθ 700.000,00 17,95% 17,50% 

Κοινοτικι Συμμετοχι    

Εκνικι Συμμετοχι    

Λδιωτικι Συμμετοχι 175.000,00 17,07% 17,07% 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κοριςςίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειζων. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

 Αλιείσ που κατοικοφν  μόνιμα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ι που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν. 

 Ρολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ 

Για τθν ιεράρχθςθ των προτεινόμενων ζργων εξετάηονται τα εξισ : 

 Χαρακτθριςτικά περιοχϊν, με προτεραιότθτα ςτα μικρά νθςιά 
με πλθκυςμό ζωσ 3.100, ςτισ περιοχζσ εντόσ των ορίων των 
διοικθτικϊν ενοτιτων όπου βρίςκονται παραδοςιακοί οικιςμοί 
και ςτισ ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ και τουσ 
παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ. 

 Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ, ςυμβολι ςτο μετριαςμό και 
ςτθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι (όπωσ εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ και χριςθ ΑΡΕ). 

 Θ ωριμότθτα των ζργων από πλευράσ φπαρξθσ κατά περίπτωςθ 
μελετϊν και ειδικϊν αδειοδοτιςεων που απαιτοφνται από τθ 
φφςθ του κάκε ζργου. 

 Θ ςκοπιμότθτα και αποδοτικότθτα τθσ πράξθσ ςε ςχζςθ με το 
αναμενόμενο αποτζλεςμα. 

 Θ ςυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα τθσ πράξθσ με τυχόν 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ ι άλλεσ πράξεισ του τοπικοφ 
προγράμματοσ. 
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 Θ χωροκζτθςθ των υποδομϊν αναψυχισ/τουριςμοφ, ςε ςχζςθ 
με τα προβλεπόμενα ςτο ΡΡΧΣ και ςτα Επιχειρθςιακά Σχζδια 
των Διμων. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με τθ Δράςθ του τοπικοφ Ρρογράμματοσ 4.2.2 «Ενίςχυςθ 
ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων αλιζων». 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με αντίςτοιχεσ δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του ΡΕΡ 
Λονίων Νιςων 2014-2020 και του ΕΡΑΝΕΚ 2014-2020. 
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Φίτλοσ Δράςθσ Ενίςχυςθ επενδφςεων από μθ αλιείσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 4.2.4 

ΕΔΕΦ ΕΤΚΑ 

Οομικι Βάςθ Άρκρο 63.2 ΚΑΝ 508/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων για μθ αλιείσ που κατοικοφν 
μόνιμα ι ζχουν ζδρα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και αφοροφν ςτθν ανάλθψθ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ 
ςτον τομζα του εναλλακτικοφ τουριςμοφ κατά κφριο λόγο, αλλά και ςτθν βιοτεχνικι, χειροτεχνικι 
δραςτθριότθτα και τθν παραγωγι ειδϊν διατροφισ. Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ προβλζπεται θ 
ίδρυςθ ι/και ο  εκςυγχρονιςμόσ πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων ςε τομείσ που αξιοποιοφν το 
καλάςςιο ςτοιχείο και τθν παράκτια ανάπτυξθ. Ενδεικτικά θ δράςθ περιλαμβάνει ενιςχφςεισ για: 

• Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του οικοτουριςμοφ, του αλιευτικοφ τουριςμοφ, 
του καλάςςιου τουριςμοφ, του καλάςςιου και καταδυτικοφ τουριςμοφ και γενικότερα εναλλακτικϊν 
μορφϊν τουριςμοφ. Οι υπθρεςίεσ που εμπίπτουν ςε αυτι τθν κατθγορία είναι οι καταδφςεισ  για 
παρατιρθςθ και φωτογράφθςθ του υποκαλάςςιου πλοφτου τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
υποκαλάςςιασ ςυμπεριφοράσ, το καλάςςιο ςκι, το windsurf, το κανό καλάςςθσ, θ ιςτιοπλοΐα αλλά και 
θ μίςκωςθ επαγγελματικϊν ςκαφϊν αναψυχισ, επανδρωμζνα ι μθ (yachting), οι οποίεσ μόνεσ τουσ ι 
ςυνδυαςμζνεσ μεταξφ τουσ μποροφν να αποτελζςουν ζνα πλιρεσ ελκυςτικό τουριςτικό πακζτο.  

• Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι αλιευτικϊν 
ςκαφϊν, μθχανϊν και γενικότερα εξοπλιςμοφ αλιείασ, τθν επιςκευι ειδϊν ατομικισ και οικιακισ 
χριςθσ, τισ υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ, τισ υπθρεςίεσ φωτογραφικϊν τεχνϊν κακϊσ και τθν παροχι 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ που ςυνδζονται με τθ φφλαξθ και απαςχόλθςθ παιδιϊν.  

• Δθμιουργία και εκςυγχρονιςμό μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ, ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ των Δράςεων 19.2.3 και 4.. 

• Μδρυςθ και εκςυγχρονιςμό χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ, ιτοι δθμιουργία ι εκςυγχρονιςμόσ χϊρων 
εςτίαςθσ και αναψυχισ  υψθλισ ποιότθτασ, ςυνδεδεμζνων με τθ τοπικι αλιευτικι παραγωγι και 
γαςτρονομικι κουλτοφρα  

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ, ενδεικτικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ είναι θ καταςκευι/ο εκςυγχρονιςμόσ κτιριακϊν 
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εγκαταςτάςεων που είναι αναγκαίοσ για τθ λειτουργία των επιχειριςεων, θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ 
χϊρου, θ αγορά και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ όλων των 
επιχειριςεων/υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα δράςθ. 

Κα ενιςχυκοφν επενδυτικά ςχζδια φψουσ ζωσ 300.000 €, με τθ χριςθ του Κανονιςμοφ 651/2014, ενϊ το 
ποςοςτό ενίςχυςθσ ανζρχεται ςτο 60% των ςυνολικά επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Ππωσ αναδείχκθκε από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθ SWOTAnalysis και υπό το πρίςμα 
τθσ διαφοροποίθςθσ του παραγωγικοφ προτφπου που προτάςςεται από το παρόν προτεινόμενο τοπικό 
πρόγραμμα, κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ για μθ αλιείσ και ειδικότερα επενδυτικά ςχζδια ςτουσ τομείσ τθσ 
μεταποίθςθσ και του τουριςμοφ. 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Φόνωςθ  τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ  και του τοπικοφ ειςοδιματοσ». 

Θ δράςθ ςυνδζεται: 

 Με τουσΓενικοφσ Στόχουσ Α «Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου» και Β «Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ». 

 Με τουσ Ειδικοφσ Στόχουσ     i. «Διαφοροποίθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ 
προϊόντοσ και διαςφνδεςι του με τθν αγροδιατροφικι αλυςίδα, το πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό 
απόκεμα τθσ περιοχισ»,   ii. «Ενίςχυςθ και εμπλουτιςμόσ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ 
τομζα» και  iv. «Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου  

 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.540.000,00 31,27% 30,65% 

Δθμόςια Δαπάνθ 1.100.000,00 28,21% 27,50% 

Κοινοτικι Συμμετοχι    

Εκνικι Συμμετοχι    

Λδιωτικι Συμμετοχι 440.000,00 42,93% 42,93% 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κοριςςίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειζων. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

 Μθ Αλιείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα που κατοικοφν  μόνιμα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ι που 
δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν). 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ 

Για τθν ιεράρχθςθ των προτεινόμενων ζργων εξετάηονται τα εξισ : 

 Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ, ςυμβολι ςτο μετριαςμό και 
ςτθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι (όπωσ εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ και χριςθ ΑΡΕ). 

 Θ ωριμότθτα των ζργων από πλευράσ φπαρξθσ κατά περίπτωςθ 
μελετϊν και ειδικϊν αδειοδοτιςεων που απαιτοφνται από τθ 
φφςθ του κάκε ζργου. 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 
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 Θ ςκοπιμότθτα και αποδοτικότθτα τθσ πράξθσ ςε ςχζςθ με το 
αναμενόμενο αποτζλεςμα 

 Θ ςυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα τθσ πράξθσ με τυχόν 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ ι άλλεσ πράξεισ του τοπικοφ 
προγράμματοσ. 

 Θ χωροκζτθςθ των υποδομϊν αναψυχισ/τουριςμοφ, ςε ςχζςθ 
με τα προβλεπόμενα ςτο ΡΡΧΣ και ςτα Επιχειρθςιακά Σχζδια 
των Διμων. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με τισ Δράςεισ του τοπικοφ Ρρογράμματοσ 4.2.2 και 4.2.3 «Ενίςχυςθ 
ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων αλιζων» και «Διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων». 

Ραράλλθλα θ Δράςθ ζχει ςυνζργειεσ με το ςφνολο των επενδφςεων ΜΜΕ που κα υλοποιθκοφν από το ΡΕΡ 
Λονίων Νιςων ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ και τθσ αγροδιατροφισ. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με αντίςτοιχεσ δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του ΡΕΡ 
Λονίων Νιςων 2014-2020 και του ΕΡΑΝΕΚ 2014-2020. 

Δείκτεσ Εκροϊν Δικαιοφχοι μθ αλιείσ 10 
 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων/Υτόχου 
1.7 - Απαςχόλθςθ πουδθμιουργείται (ΛΡΑ) ςτον τομζατθσ 
αλιείασ ι ςε ςυμπλθρωματικζσδραςτθριότθτεσ 

4 
 

 

 

Φίτλοσ Δράςθσ 
Χποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ περιοχζσ αλιείασ 

Μωδικόσ Δράςθσ 4.2.5 

ΕΔΕΦ ΕΤΚΑ 

Οομικι Βάςθ Άρκρα 53-56 ΚΑΝ 651/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Οι παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ περιλαμβάνουν: 

 Δθμιουργία υποδομϊν για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, ςτθν οποία δφναται να 
περιλθφκεί: θ δθμιουργία καλάςςιων πάρκων, θ διεξαγωγι δραςτθριοτιτων κατάδυςθσ και 
παρατιρθςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, οι υποδομζσ μικρισ κλίμακασ για τθν ανάδειξθ περιοχϊν 
φυςικοφ κάλλουσ, αξιοκζατων και μνθμείων τθσ φφςθσ ι του πολιτιςμοφ (π.χ. ςιμανςθ αξιοκζατων, 
μνθμείων, κζςεισ κζασ) κλπ.   

 Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ: όπωσ αποκατάςταςθ κτιρίων για 
κοινωφελι χριςθ π.χ. παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε χϊρουσ άςκθςθσ 
πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων (κζατρο, κινθματογράφοσ), ωδεία, βιβλιοκικεσ και γενικότερα υποδομζσ 
βελτίωςθσ και ανάπλαςθσ κοινοχριςτων χϊρων. 

Θ ςτιριξθ για τισ παραπάνω παρεμβάςεισ, ςτθν περίπτωςθ τοπικϊν υποδομϊν, ανοικτϊν ςτο κοινό, χωρίσ 
καμία χρθματικι επιβάρυνςθ και παραγωγι κζρδουσ, δεν ςυνιςτά κρατικι ενίςχυςθ και το ποςοςτό 
ενίςχυςθσ ανζρχεται ςτο 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ το μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
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επιλζξιμων δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ των επενδφςεων. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Ππωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και όπωσ επιςθμαίνεται και ςτθν 
SWOTAnalysis, θ ελκυςτικότθτα  τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  βαςίηεται μεταξφ των άλλων και ςτα μοναδικά 
χαρακτθριςτικά τθσ, με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά, πολιτιςτικά και  ιςτορικά τθσ ςτοιχεία. Θ αξιοποίθςθ 
αυτοφ του βαςικοφ πλεονεκτιματοσ βαςίηετε ςτθν φπαρξθ μιασ ηωντανισ αλιευτικισ ηϊνθσ,  θ οποία απαιτεί 
τθν φπαρξθ δράςεων και ανάπτυξθ δθμόςιων υποδομϊν ςτιριξθσ και ανάδειξθσ του αξιόλογου υγροφ 
ςτοιχείου  (προςτατευόμενεσ περιοχζσ, λιμνοκάλαςςεσ, καλάςςιο μζτωπο) και των λοιπϊν παράκτιων 
τουριςτικϊν πόρων, ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ των παραδοςιακϊν οικιςμϊν, των χαρακτθριςτικϊν 
αρχιτεκτονικϊν τθσ ςτοιχείων, κακϊσ και των υποδομϊν διατιρθςθσ και προβολισ των λαογραφικϊν  τθσ 
ςτοιχείων. 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Φόνωςθ  τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ  και του τοπικοφ ειςοδιματοσ». 

Θ δράςθ ςυνδζεται: 

 Με τουσΓενικοφσ Στόχουσ Α «Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου», Β «Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ» και Γ «Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 
ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ». 

Με τουσ Ειδικοφσ Στόχουσ    i. «Διαφοροποίθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ 
προϊόντοσ και διαςφνδεςι του με τθν αγροδιατροφικι αλυςίδα, το πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό απόκεμα 
τθσ περιοχισ», iii. «Ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ ωσ ςτοιχείο ενίςχυςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ»,   iv.«Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ» και  v.«Αειφόροσ διαχείριςθ των 
πόρων,  ωσ ςτοιχείο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο-μζτρου  

 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
μζτρου  

 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 700.000,00 14,63% 14,33% 

Δθμόςια Δαπάνθ 700.000,00 17,95% 17,50% 

Κοινοτικι Συμμετοχι    

Εκνικι Συμμετοχι    

Λδιωτικι Συμμετοχι    

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κοριςςίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειζων. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

 Αρμόδια τεχνικι υπθρεςία τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Αϋ ι Βϋ βακμοφ) θ οποία μπορεί ςφμφωνα με τθν 
εκνικι νομοκεςία να υλοποιιςει τζτοια ζργα 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτα εξισ: 

 Θ ωριμότθτα των ζργων από πλευράσ φπαρξθσ κατά περίπτωςθ 
μελετϊν και ειδικϊν αδειοδοτιςεων που απαιτοφνται από τθ φφςθ 
του κάκε ζργου. 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 
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 Θ ςκοπιμότθτα και αποδοτικότθτα τθσ πρόταςθσ ςε ςχζςθ με το 
αναμενόμενο αποτζλεςμα 

 Θ ςυμβατότθτα με τθν τοπικι αρχιτεκτονικι 

 Θ ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ και του 
χρονοδιαγράμματοσ 

 Ρροςβαςιμότθτα των ΑΜΕΑ 

 Θ χωροκζτθςθ των υποδομϊν, ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα ςτο 
ΡΡΧΣ και ςτα Επιχειρθςιακά Σχζδια των Διμων Κζρκυρασ και 
Λευκάδασ. 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με τθ Δράςθ του τοπικοφ Ρρογράμματοσ 19.2.7 «Υποδομζσ για τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 
(εκτόσ περιοχϊν αλιείασ)». 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με αντίςτοιχεσ δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του ΡΕΡ 
Λονίων Νιςων 2014-2020. 

Δείκτεσ Εκροϊν Υποδομζσ που δθμιουργοφνται/βελτιϊνονται 5 
 

Δείκτεσ 
Αποτελεςμάτων/Υτόχου 

1.7 - Απαςχόλθςθ πουδθμιουργείται (ΛΡΑ) ςτον τομζατθσ 
αλιείασ ι ςε ςυμπλθρωματικζσδραςτθριότθτεσ 

5 
 

 

 

4.4.2. Φεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΦΘΑ (Ξζτρο 4.3) 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Θαλάςςιο περιβάλλον, παράκτιεσ απειλζσ και αλιεία 

Μωδικόσ Δράςθσ 4.3.1 

ΕΔΕΦ ΕΤΚΑ 

Οομικι Βάςθ  Άρκρο 64 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 

Το ςχζδιο «Καλάςςιο περιβάλλον, παράκτιεσ απειλζσ και αλιεία» αφορά ςε μια διατοπικι ςυνεργαςία 

μεταξφ των παράκτιων και νθςιωτικϊν ΟΤΔ τθσ χϊρασ με ςυντονιςτι τθν Αναπτυξιακι Θρακλείου.  

Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν καταγραφι, αποτφπωςθ και ιεράρχθςθ των κινδφνων 

που αντιμετωπίηουν οι Ελλθνικζσ κάλαςςεσ και ςχετίηονται με τθν αλιεία και τισ παράκτιεσ περιοχζσ. Οι 

παράκτιεσ ηϊνεσ είναι ςχετικά εφκραυςτα οικοςυςτιματα. Θ άτακτθ αςτικοποίθςθ και ανάπτυξθ, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ πιζςεισ που προζρχονται από εντατικζσ τουριςτικζσ, αλιευτικζσ και γεωργικζσ 

δραςτθριότθτεσ, μπορεί να οδθγιςουν ςε ραγδαία υποβάκμιςθ των παράκτιων βιοτόπων και πόρων. 

Αντίςτοιχα και οι κίνδυνοι από τροπικά τοξικά ψάρια ι άλλουσ παράγοντεσ που βλάπτουν το καλάςςιο 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
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περιβάλλον και τθ βιοποικιλότθτα, χριηουν παρακολοφκθςθσ, πρόλθψθσ και ανάλθψθσ δράςεων για τθν 

επίλυςι τουσ. 

Υυντονιςτισ εταίροσ: Αναπτυξιακι Θρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ 

Ενδεικτικζσ δράςεισ:  

1. Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  

2. Συντονιςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίου κεματικισ και γεωγραφικισ ςυνεργαςίασ 

3. Καταγραφι ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και θ επίδραςι τουσ ςτο καλάςςιο οικοςφςτθμα  

 Τομείσ διερεφνθςθσ: τουριςμόσ, μεταφορζσ, ρφπανςθ από χερςαίεσ πθγζσ (π.χ. γεωργία), 

υδατοκαλλιζργεια, ΑΡΕ 

 Θλεκτρονικι πλατφόρμα ι άλλθ καινοτόμοσ μζκοδοσ απεικόνιςθσ και παρακολοφκθςθσ των 

απειλϊν από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα για το περιβάλλον και τθ καλάςςια αλιεία  

4. Ριλοτικζσ δράςεισ και μζτρα αντιμετϊπιςθσ των απειλϊν των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων  

 Δράςεισ εκπαίδευςθσ αλιζων για τθν αντιμετϊπιςθ των καλάςςιων απειλϊν 

 Ρρόγραμμα καταγραφισ και ςυγκομιδισ άδειων πλαςτικϊν δοχείων από φυτοφάρμακα κ.ά  

αγροχθμικά ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ και ιδιαίτερα ςε περιοχζσ που εκβάλλουν μεγάλα υδατορζματα 

ι υφίςτανται ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ υγροβιότοποι 

5. Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ πλθκυςμοφ   

 Οργάνωςθ κφκλου επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε κατοίκουσ παράκτιων περιοχϊν ι 

επαγγελματίεσ που ςχετίηονται με τθν κάλαςςα (π.χ  νζουσ και παλαιοφσ αλιείσ, κατόχουσ 

ςκαφϊν, τουριςτικά καταςτιματα κ.ά) για κζματα περιβαλλοντικισ προςταςίασ και διαχείριςθσ 

υδάτινων οικοςυςτθμάτων. 

6. Δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ 

 Οργάνωςθ εκελοντικϊν ομάδων 

 Ανταλλαγι εμπειριϊν και μεταφορά τεχνογνωςίασ  

 Δθμιουργία και δικτφωςθ εκελοντικισ ομάδασ κροφςθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ  

7. Ζρευνα και καταγραφι των απειλϊν από τθν είςοδο τροπικϊν ψαριϊν ςτθ Μεςόγειο (λαγοκζφαλοσ, 

λεοντόψαρο, γερμανόσ κλπ)  ςτθν αλιεία και ςτο περιβάλλον   

 Αξιοποίθςθ ςυμπεραςμάτων διεκνϊν ςυνεδρίων, επιςτθμονικϊν ςυναντιςεων και ςχετικϊν 

μελετϊν  

8. Ραρατθρθτιριο για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων και απειλϊν (δίκτυο ερευνθτικϊν φορζων και 

δράςεισ) 

 Ανάπτυξθ δικτφου πλθροφόρθςθσ μεταξφ επαγγελματιϊν, επιςτθμονικϊν φορζων και διοίκθςθσ 

ςτο εςωτερικό (περιφ. Νοτίου και Β. Αιγαίου) και το εξωτερικό (Κφπροσ, Λςραιλ, Τουρκία, 

Αίγυπτοσ, Λίβανοσ) με ανάλογα προβλιματα 

 Οργάνωςθ δικτφου αλιευτικϊν ςυλλόγων με ςτόχο τθν ςυνεργαςία μεταξφ τουσ αλλά και με τα 

ερευνθτικά ιδρφματα και το παρατθρθτιριο ςτα ηθτιματα παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ και 

αντιμετϊπιςθσ των καλάςςιων κινδφνων  

9. Δθμοςιότθτα – Ρροβολι – διάχυςθ αποτελεςμάτων  

Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων (κριτιρια επιλογισ, χαρακτθριςτικά των εταίρων κλπ)  

Τα κριτιρια επιλογισ των εταίρων που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο περιλαμβάνουν τα εξισ: 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε 
αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 

Σελίδα 
|109 

 

1. περιοχι εφαρμογισ νθςιά ι νθςιωτικό ςφμπλεγμα ι παράκτιεσ περιοχζσ  

2. περιβαλλοντικζσ απειλζσ και προβλιματα που ςχετίηονται με τθν αλιεία   

3. δυνατότθτα δθμιουργίασ περιφερειακϊν πυρινων μεταξφ των ΟΤΔ  

4. εμπειρία ςτισ ςυνεργαςίεσ και γνϊςθ του αντικειμζνου  

Οι εταίροι που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο ςυνεργαςίασ  είναι(ςτθν πλειονότθτά τουσ) να εταίροι που 

ζχουν ςυνεργαςτεί κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο ςε άλλο ςχζδιο ςυνεργαςίασ,  ζχουν 

αναπτφξει αντίςτοιχεσ δράςεισ ςτο παρελκόν και ζχουν επιλζξει να ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο αυτό ςτο 

πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του ΤΑΡΤΚ που τουσ αφορά. 

Σόροι που κα διατεκοφν (ανκρϊπινο δυναμικό, χρθματοοικονομικοί πόροι) 

Το εταιρικό ςχιμα αποτελείται από είκοςι μία (21) ΟΤΔ ςτθν Ελλάδα, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του 

ςχεδίου ανζρχεται ςε 1.420.000,00€ και ανά εταίρο θ ςυμμετοχι ζχει ωσ εξισ: 

Α/Α ΡΦΔ 
ΣΤΡΫΣΡΝΡΓ
ΙΥΞΡΥ (€) 

Α/
Α ΡΦΔ 

ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥ
ΞΡΥ (€) 

1 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΘΑΚΛΕΛΟΥ 80.000,00 12 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΘΜΝΟΥ 60.000,00 

2 ΑΚΟΜΜ 50.000,00 13 
ΕΤΑΛΕΛΑ ΤΟΡΛΚΘΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΧΛΟΥ 

 80.000,00 

3 ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ 80.000,00 14 ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ 60.000,00 

4 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΑΣΛΚΛΟΥ  80.000,00 15 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΚΑΒΑΛΑΣ  80.000,00 

5 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΟΔΟΡΘΣ 60.000,00 16 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ  60.000,00 

6 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ 50.000,00 17 
ΔΛΚΤΥΟ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ 
ΝΘΣΩΝ ΑΤΤΛΚΘΣ 

60.000,00 

7 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΕΥΒΟΛΑΣ 80.000,00 18 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΟΛΥΜΡΛΑΣ 60.000,00 

8 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ N. ΕΥΒΟΛΑΣ 50.000,00 19 ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ 60.000,00 

9 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  80.000,00 20 
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ 
ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

60.000,00 

10 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΛΕΣΒΟΥ 70.000,00 21 
ΔΘΜΟΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ 
«ΕΒΟΣ» Α.Ε.  

80.000,00 

11 ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ 80.000,00    ΥΧΟΡΝΡ 1.420.000,00 

 

Θ ΟΤΔ Αναπτυξιακισ Θρακλείου ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ, ζχει ορίςει ζνα ςτζλεχοσ με πολυετι εμπειρία 

ςτθ δικτφωςθ, τισ ςυνεργαςίεσ και το ςυντονιςμό αντίςτοιχων προγραμμάτων, ωσ υπεφκυνο τθσ Υπο-

δράςθσ. Αντίςτοιχα και θ ΑΝΛΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ ωσ εταίροσ του ςχεδίου, ζχει ορίςει εκπρόςωπό τθσ που κα 

ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων και κα φζρει και τθν ευκφνθ για τθν 

αποτελεςματικότθτά τουσ ςε επίπεδο ΟΤΔ.  

Σροςδοκϊμενα αποτελζςματα (βραχυπρόκεςμα – μακροπρόκεςμα)  

Βραχυπρόκεςμα, τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα είναι θ καταγραφι, αποτφπωςθ και ιεράρχθςθ των 

κινδφνων που αντιμετωπίηουν οι Ελλθνικζσ κάλαςςεσ και ςχετίηονται με τθν αλιεία και τισ παράκτιεσ 

περιοχζσ. Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία και ανάπτυξθ ομάδων που κα μποροφν να 

ανταποκρικοφν ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ και θ δικτφωςθ – ςυνεργαςία των ςχετικϊν φορζων και 

ιδρυμάτων με ομάδεσ κοινωνικοφ διαλόγου ςχετικζσ με το κζμα των απειλϊν ςτθν αλιεία και το 
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περιβάλλον.   

Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

Ζχει αποςταλεί ςτο ςυντονιςτι εταίρο ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ από κάκε ΟΤΔ εταίρο, με αναφορά ςτο 

φψοσ του ποςοφ ςυμμετοχισ, αρμόδιο άτομο για το ςχζδιο ςυνεργαςίασ και αναφορά ςτθ διαςφνδεςθ 

με τουσ ςτόχουσ και τθν τοπικι ςτρατθγικι ανά εταίρο. Ζχει ςχεδιαςτεί ςυνάντθςθ αμζςωσ μετά τθν 

ζγκριςθ των ςχεδίων ςε εκνικό επίπεδο, με ςτόχο τθν οριςτικοποίθςθ του εταιρικοφ ςχιματοσ με 

πικανζσ νζεσ εντάξεισ και τον εμπλουτιςμό και οριςτικοποίθςθ των κυρίωσ δράςεων του ςχεδίου.  

Σροβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ των ΟΤΔ που 

ςυμμετζχουν ςε αυτό. Για τθν καλφτερθ υλοποίθςι του προβλζπονται τα εξισ:  

 1θ ςυνάντθςθ εργαςίασ (αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ των ςχεδίων): οριςτικοποίθςθ εταιρικοφ ςχιματοσ 

με πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι νζων εταίρων για τθ δθμιουργία περιφερειακϊν πυρινων, 

οριςτικοποίθςθ δράςεων με εμπλοκι κοινωνικϊν και τοπικϊν φορζων.  

 Συναντιςεισ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ των δράςεων, με ευκφνθ του 

ςυντονιςτι.  

 Δράςεισ δθμοςιότθτασ – ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν εμπλοκι του 

τοπικοφ πλθκυςμοφ και φορζων τθσ περιοχισ. 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Με βάςθ τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τα ςτοιχεία τθσ SWOT ANALYSIS, ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ υπάρχει ανάγκθ βελτίωςθστων αλιευτικϊν υποδομϊν, ενϊ αςκοφνται πιζςεισ ςτο 
περιβάλλον που ζχουν προκλθκεί από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ. Από τθν 
άλλθ πλευρά ζχει αυξθκεί θ ηιτθςθ προϊόντων αλιείασ, ενϊ προοπτικζσ παρουςιάηει ο αλιευτικόσ 
τουριςμόσ. 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ  τθσ αγροτικισ οικονομίασ & αλιείασ, ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ  τθσ 
αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα». 

Θ δράςθ ςυνδζεται: 

 Με τουσ Γενικοφσ Στόχουσ Α «Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου» καιΒ: «Βελτίωςθ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ» 

 Με τουσ Ειδικοφσ Στόχουσii. «Ενίςχυςθ και εμπλουτιςμόσ τθσ αλυςίδασ αξίασ του 
αγροδιατροφικοφ τομζα», iii. «Ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ ωσ ςτοιχείο ενίςχυςθσ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ» και  iv. «Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
μζτρου  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 50.000,00 50,00% 1,00% 

Δθμόςια Δαπάνθ 50.000,00 50,00% 1,25% 

Κοινοτικι Συμμετοχι    

Εκνικι Συμμετοχι    

Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 - - 
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Σεριοχι Εφαρμογισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κοριςςίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειζων. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι κα είναι οι ΟΤΔ που κα εγκρικοφν για να υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο 
πλαίςιο του Μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014-2020 και τθσ Ρροτεραιότθτασ 4 του ΕΡΑλΚ 2014-2020. Οι ΟΤΔ που 
ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι οι 21 ΟΤΔ 
που αναφζρονται παραπάνω. Το εταιρικό ςχιμα κα οριςτικοποιθκεί μετά τισ εγκρίςεισ των Τοπικϊν 
Ρρογραμμάτων ςε εκνικό επίπεδο.   

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ κριτθρίων του ΡΑΑ 2014-2020 το 
ςχζδιο ςυνεργαςίασ και οι δράςεισ του κα πρζπει: 

 Να είναι ςυνδεδεμζνο με τθν ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ 
τθσ κάκε ΟΤΔ και να αποδεικνφεται θ ςυμπλθρωματικότθτα 
του με τισ επιμζρουσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ του 
κάκε εταίρου. 

 Να είναι δυνατι και μετριςιμθ θ αποτφπωςθ των 
αποτελεςμάτων των δράςεων.   

 Να ενςωματϊνει τθν καινοτομία και τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ 
δράςεισ του.  

 Να είναι ςφμφωνο με τισ αρχζσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και  

 Να προωκεί τθν ιςότθτα και τθν κοινωνικι ςυνοχι.   

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.3.1, 19.3.2, 19.3., και 4.3.2 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του Ρεριφερειακοφ 
Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ που αναφζρονται ςτον αλιεία και ςτον παράκτιο τουριςμό, αλλά και με 
δράςεισ – ςτρατθγικζσ προάςπιςθσ και προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Επιπλζον ενιςχφει και 
μεγεκφνει Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ του ΕΡΑΛ και ςτόχοσ είναι να αποτελζςει, ςφμφωνα με τα 
αναμενόμενα αποτελζςματά του, ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ των απειλϊν που ζχει να αντιμετωπίςει 
θ κάλαςςα και το παράκτιο περιβάλλον τα επόμενα χρόνια. 

Δείκτεσ Εκροϊν 

Ε.1 - Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ: 50.000 € 

Ε.21-Αρικμόσ ζργων ςυνεργαςίασ ςτα οποία παρζχεται ςτιριξθ: Ζνα 
(1) 

Ε.22 - Αρικμόσ και τφποσ φορζων υλοποίθςθσ ζργου: Είκοςι (20) 
ΟΤΔ 

 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων/Υτόχου 
Σ.20-Κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε ζργα που λαμβάνουν 
ςτιριξθ :  

 

 

Φίτλοσ Δράςθσ Σρωτοβουλία αλιζων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

Μωδικόσ Δράςθσ 4.3.2 
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ΕΔΕΦ ΕΤΚΑ 

Οομικι Βάςθ  Άρκρο 64 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτικι Σεριγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 

Θ διατιρθςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ φυςικισ βιοποικιλότθτασ αναδεικνφεται ολοζνα και ςε πιο επείγον 

κζμα όςο αυξάνει ο ρυκμόσ των περιβαλλοντικϊν αλλαγϊν και οι επιπτϊςεισ από τθν ανκρωπογενι 

ςυμπεριφορά ςτα υδατικά οικοςυςτιματα (ρίψθ αδρανϊν υλικϊν, απορριμμάτων κλπ). Ραράλλθλα, θ 

μείωςθ τθσ αλιευτικισ απόδοςθσ ςτθν παράκτια αλιεία επιφζρει άμεςθ μείωςθ του ειςοδιματοσ των 

αλιζων, ςυνεπϊσ ςταδιακι απαξίωςθ του αλιευτικοφ επαγγζλματοσ, ιδιαίτερα από τουσ νζουσ. 

Επομζνωσ, είναι ςθμαντικι θ προςπάκεια διατιρθςθσ των αλιζων ςτθν αλιευτικι δραςτθριότθτα, θ 

οποία κα μποροφςε να επιτευχκεί και μζςω τθσ παράλλθλθσ ανάπτυξθσ ςυμπλθρωματικϊν 

δραςτθριοτιτων. Βάςει των προαναφερόμενων, αντικείμενο του Σχεδίου Διατοπικισ Συνεργαςίασ (ΣΔΣ) 

είναι θ πιλοτικι εφαρμογι ςυλλογισ και αποκομιδισ απορριμμάτων από το βυκό, από αλιείσ, ϊςτε να 

διερευνθκεί θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθ δθμιουργία ςυμπλθρωματικοφ 

ειςοδιματοσ από τουσ αλιείσ. Γενικόσ ςτόχοσ του ςχεδίου είναι να διαπιςτωκεί εάν θ δραςτθριότθτα 

αυτι είναι αποδοτικι οικονομικά, ϊςτε να υπάρξει νομικι κατοχφρωςθ και να εφαρμοςτεί ωσ 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα από τουσ αλιείσ, κακϊσ παράλλθλα και θ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ 

και του οικοςυςτιματοσ. 

Υυντονιςτισ Εταίροσ: Αιτωλικι Αναπτυξιακι ΑΕ ΟΤΑ 

Ενδεικτικζσ δράςεισ:  

α) Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ (ςυναντιςεισ εταίρων και προετοιμαςία υλοποίθςθσ), β) Ενθμερωτικό 

υλικό προβολισ του ΣΔΣ, γ) Ζκδοςθ οδθγοφ με όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ (ςυλλογισ, απόκεςθσ, 

αποκομιδισ κλπ), δ) Συναντιςεισ εργαςίασ με φορείσ αποκομιδισ (π.χ. Διμουσ, εταιρείεσ ανακφκλωςθσ), 

αλιείσ και εμπλεκόμενουσ ι/και υποςτθρικτικοφσ φορείσ (π.χ. λιμεναρχεία, λιμενικά ταμεία, 

περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ), ε) Ριλοτικι εφαρμογισ δράςθσ, ςτ) Ρεριβαλλοντικι και οικονομικι 

αποτίμθςθ των ςυλλεχκζντων απορριμμάτων, η) Καταγραφι και προβολι αποτελεςμάτων πιλοτικισ 

δράςθσ, θ) Συναντιςεισ εργαςίασ με εμπλεκόμενουσ φορείσ για ςυνζχιςθ τθσ πιλοτικισ δράςθσ και μετά 

το πζρασ του διατοπικοφ ςχεδίου ςυνεργαςίασ, κ) Ρροτάςεισ κεςμικοφ πλαιςίου (π.χ. ενςωμάτωςθ του 

ενδεχόμενου ειςοδιματοσ το αλιευτικό ειςόδθμα), ι) Συντονιςμόσ και διαχείριςθ. 

Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων (κριτιρια επιλογισ, χαρακτθριςτικά των εταίρων κλπ)  

Ζχει πραγματοποιθκεί. 

Σόροι που κα διατεκοφν (ανκρϊπινο δυναμικό, χρθματοοικονομικοί πόροι) 

Για τθν υλοποίθςθ του ΣΔΣ κα χρθςιμοποιθκεί μόνιμο προςωπικό των εταίρων και εξωτερικοί 

ςυνεργάτεσ, ενϊ το ςφνολο των χρθματοοικονομικϊν πόρων που κα διακζςουν οι 6 εταίροι αναμζνεται 

να ανζλκει ςε 250.000,00. 

Σροςδοκϊμενα αποτελζςματα (βραχυπρόκεςμα – μακροπρόκεςμα)  

Ρροςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και του οικοςυςτιματοσ, διαςφνδεςθ αλιευτικοφ κλάδου με άλλουσ 

φορείσ, διεφρυνςθ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ και αφξθςθ αλιευτικοφ ειςοδιματοσ. 

Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 
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α) αποςτολι και αποδοχι πρόςκλθςθσ για ςυνεργαςία, 

β) κατάρτιςθ ΣΔΣ και ανταλλαγι παρατθριςεων και  

γ) ςφνταξθ και οριςτικοποίθςθ ΣΔΣ. 

Σροβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

o α) προπαραςκευαςτικι φάςθ για τθν οριςτικοποίθςθ και εξειδίκευςθ των δράςεων, β) υπογραφι 

πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ, ςτο οποίο κα περιγράφονται οι δράςεισ, οι ςυμβαλλόμενοι, ο ςκοπόσ, τα 

αναμενόμενα αποτελζςματα, οι υποχρεϊςεισ κάκε εταίρου, ο τρόποσ ςυντονιςμοφ και οργάνωςθσ, γ) 

ςφςταςθ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, δ) ςφνταξθ και υποβολι του ΣΔΣ, ςτθν αρμόδια Υπθρεςία 

Διαχείριςθσ, προσ ζγκριςθ και ε) ζναρξθ υλοποίθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 

Θεματικι Ματεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Με βάςθ τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τα ςτοιχεία τθσ SWOT ANALYSIS, ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ υπάρχει ανάγκθ για ςτιριξθ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ και του ειςοδιματοσ των 
αλιζων, με παράλλθλθ προςταςία του περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν πόρων, το οποίο δζχεται πιζςεισ 
από τθν αλιευτικι και κυρίωσ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ «Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ  τθσ αγροτικισ οικονομίασ & αλιείασ, ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ  τθσ 
αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα». 

Θ δράςθ ςυνδζεται: 

 Με τουσ Γενικοφσ Στόχουσ Α «Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου» καιΒ: «Βελτίωςθ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ» 

 Με τουσ Ειδικοφσ Στόχουσiv. «Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ» 
και     v.  «Αειφόροσ διαχείριςθ των πόρων,  ωσ ςτοιχείο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 
κατοίκων και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
μζτρου  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 50.000,00 50,00% 1,00% 

Δθμόςια Δαπάνθ 50.000,00 50,00% 1,25% 

Κοινοτικι Συμμετοχι    

Εκνικι Συμμετοχι    

Λδιωτικι Συμμετοχι 0,00 - - 

Σεριοχι Εφαρμογισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κοριςςίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειζων. 

 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Οι ζξι ςυμμετζχουςεσ ΟΤΔ(Αιτωλικι Αναπτυξιακι, Αναπτυξιακι Λονίων Νιςων, Αναπτυξιακι 
Κεςςαλονίκθσ, Αναπτυξιακι Καβάλασ, Αναπτυξιακι Θπείρου,  Αναπτυξιακι Δωδεκανιςου) 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ κριτθρίων του ΡΑΑ 2014-2020 το 
ςχζδιο ςυνεργαςίασ και οι δράςεισ του κα πρζπει: 
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 Να είναι ςυνδεδεμζνο με τθν ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ 
τθσ κάκε ΟΤΔ και να αποδεικνφεται θ ςυμπλθρωματικότθτα 
του με τισ επιμζρουσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ του 
κάκε εταίρου. 

 Να είναι δυνατι και μετριςιμθ θ αποτφπωςθ των 
αποτελεςμάτων των δράςεων.   

 Να ενςωματϊνει τθν καινοτομία και τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ 
δράςεισ του.  

 Να είναι ςφμφωνο με τισ αρχζσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και  

 Να προωκεί τθν ιςότθτα και τθν κοινωνικι ςυνοχι 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.3.1, 19.3.2, 19.3., και 4.3.1 

Υυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του Ρεριφερειακοφ 
Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Λονίων Νιςων 2014-2020 που αναφζρονται ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

Δείκτεσ Εκροϊν 

Ε.1 - Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ: 50.000€ 

Ε.21-Αρικμόσ ζργων ςυνεργαςίασ ςτα οποία παρζχεται ςτιριξθ: Ζνα 
(1) 

Ε.22 - Αρικμόσ και τφποσ φορζων υλοποίθςθσ ζργου: Ζξι (6) ΟΤΔ 
 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων/Υτόχου 
Α.χχχ-Ρλικοσ περιοχϊν που αναπτφςςουν ςτακερι ςχζςθ 
ςυνεργαςίασ: 6 

 

 

4.5. ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘ ΥΧΞΣΝΘΤΩΞΑΦΙΜΡΦΘΦΑΥ ΞΕΦΑΠΧ ΦΩΟ ΔΤΑΥΕΩΟ ΦΡΧ ΦΡΣΙΜΡΧ 
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ (ΕΓΦΑΑ Θ / ΜΑΙ ΕΦΘΑ) 

 

Θ ανάλυςθ των δράςεων του προτεινόμενου προγράμματοσ ςτο πλαίςιο των Τεχνικϊν Δελτίων ανζδειξε 
μεταξφ άλλων τθ ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ τουσ. Συνοπτικά θ ςυμπλθρωματικότθτα των δράςεων του 
προγράμματοσ ςυνάγεται ςτα εξισ: 

 Οι υπο-δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ γεωργικϊν και μθ γεωργικϊν προϊόντων 
(19.2.2.1 και 19.2.2.2) είναι ςυμπλθρωματικζσ με τισ δράςεισ τθσ διαπεριφερειακισ και 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ 19.3.2 «Γαςτρονομικζσ Ρεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων – 
MEDEAT», κακϊσ και με τθν υπο-δράςθ 19.2.7.7 «Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ 
φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων 
αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν». 

 Οι υπο-δράςεισενίςχυςθσ των τουριςτικϊν υποδομϊν και των ςυναφϊν προσ τον τουριςμό 
δραςτθριοτιτων (19.2.2.3 και 19.2.3.3) είναι ςυμπλθρωματικζσ με τισ δράςεισ που αφοροφν ςτθ 
βελτίωςθ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν που αναπτφςςονται ςτθν περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ 
προγράμματοσ δθλ. με τισ υπο-δράςεισ 19.2.4.3 και 19.2.4.4 του ΕΓΤΑΑ και 4.2.5 «Υποδομζσ για τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ περιοχζσ 
αλιείασ» του ΕΤΚΑ. 
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 Στον τομζα ενίςχυςθσ τθσ οικοτεχνίασ και τθσ βιοτεχνίασ, οιυπο-δράςεισ 19.2.2.6 και 19.2.3.4  
εμφανίηει ςυνζργεια με τθ δράςθ 4.2.4 «Ενίςχυςθ επενδφςεων από μθ αλιείσ», ςτο πλαίςιο τθσ 
οποίασ προωκοφνται επενδφςεισ ςε ζνα ευρφ φάςμα παραγωγικϊν κλάδων, από άτομα που δεν 
είναι αλιείσ. 

 Θ υπο-δράςθ 19.2.4.3 «Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ 
αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν,  τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ 
μικρισ κλίμακασ» που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του ΡΑΑ είναι ςυμπλθρωματικι με τθν 
αντίςτοιχθ δράςθ 4.2.5 «Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ περιοχζσ αλιείασ» που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του ΕΡΑλΚ. 

 Θ υπο-δράςθ 19.2.7.7 «Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν 
αγορϊν» είναι ςυμπλθρωματικι με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν και μθ 
γεωργικϊν προϊόντων (19.2.2.1 και 19.2.2.2. 

 Θ δράςθ 4.2.1 «Υποδομζσ ςτιριξθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ» είναι ςυμπλθρωματικι με τισ 
δράςεισ τθσ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ 4.3.1 «Καλάςςιο περιβάλλον, παράκτιεσ απειλζσ και 
αλιεία» και 4.3.2 «Ρρωτοβουλία αλιζων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ». 

 Οι δράςεισ 4.2.2 «Ενίςχυςθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων αλιζων» και 4.2.3 
«Διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων» είναι μεταξφ τουσ ςυμπλθρωματικζσ, κακϊσ 
ςυμβάλλουν και οι δφο ςτθ ςτιριξθ των αλιζων. 

 Θ δράςθ 4.2.4 «Ενίςχυςθ επενδφςεων από μθ αλιείσ» είναι ςυμπλθρωματικι με τισ 
προαναφερκείςεσ δφο δράςεισ που αφοροφν ςτθ ςτιριξθ των αλιζων. 

 Οι δράςεισ ςυνεργαςίασ οποιαςδιποτε μορφισ, είτε διατοπικι, είτε διαπεριφερειακι είτε 
διακρατικι είναι ςυμπλθρωματικζσ μεταξφ τουσ, εφόςον όλεσ προάγουν τθν ενίςχυςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ μεταξφ τοπικϊν φορζων και πλθκυςμϊν, ανεξαρτιτωσ του ειδικότερου 
τομζα που αφορά κάκε ςυνεργαςία. 
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4.6. ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘ ΥΧΞΣΝΘΤΩΞΑΦΙΜΡΦΘΦΑΥ ΞΕ ΝΡΙΣΕΥ ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΕΥ ΔΤΑΥΕΙΥ ΥΦΘΟ 
ΕΧΤΧΦΕΤΘ ΣΕΤΙΡΧΘ 

 

Οι προτεινόμενεσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ παρουςιάηουν ςτθν πλειονότθτά τουσ 
ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ αναπτυξιακζσ δράςεισ που υλοποιοφνται ι αναμζνεται να υλοποιθκοφν 
ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο. 

Θ ςθμαντικότερθ αναπτυξιακι παρζμβαςθ με τθν οποία διαπιςτϊνεται υψθλόσ βακμόσ 
ςυμπλθρωματικότθτασ είναι το ΡΕΡ Λονίων Νιςων 2014-2020. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςυμπλθρωματικζσ είναι οι 
δράςεισ τθσ προτεινόμενθσ τοπικισ ςτρατθγικισ που αφοροφν: 

 ςτθ μεταποίθςθ γεωργικϊν και μθ γεωργικϊν προϊόντων, οι οποίεσ είναι ςυμπλθρωματικζσ με τισ 
δράςεισ ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ που προβλζπεται να χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του 
ΡΕΡ Λονίων Νιςων 2014-2020, ςτο πλαίςιο των ενδεικτικϊν δράςεων για τθ ςτιριξθ των ΜΜΕ, 
κακϊσ και επενδφςεων που κα αναπτυχκοφν  ςτο πλαίςιο των Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν 
Επενδφςεων των νθςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ. Να αναφερκεί ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ 
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ και των ενδεικτικϊν δράςεων του ΡΕΡ Λονίων 
Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & Γαςτρονομία (παραγωγι τυπικϊν προϊόντων, 
χριςθ νζων παραγωγικϊν μεκόδων, δθμιουργία γαςτρονομικισ ταυτότθτασ 

 ςε επενδφςεισ ςτον τουριςμό, είτε πρόκειται για ίδρυςθ, είτε για εκςυγχρονιςμό, είτε για δράςεισ 
εναλλακτικοφ τουριςμοφ. Οι δράςεισ αυτζσ είναι ςυμπλθρωματικζσ με τισ αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ 
κατθγορίεσ δράςεων ςτιριξθσ τθσ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ ςτον τουριςμό, που προβλζπεται 
να χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του ΡΕΡ Λονίων Νιςων 2014-2020, όπωσ θ «Ραροχι κινιτρων για 
τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων & υπθρεςιϊν κακϊσ και τον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό ςε τομείσ 
προτεραιότθτασ Ρεριφερειακισ εξειδίκευςθσ», μεταξφ των οποίων και ςτον τομζα του «Ροιοτικοφ 
Κεματικοφ Τουριςμοφ», κακϊσ και επενδφςεων που κα αναπτυχκοφν  ςτο πλαίςιο των 
Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων των νθςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ. Να ςθμειωκεί ότι ςτουσ 
τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων 
κεντρικι κζςθ κατζχει ο Ροιοτικόσ & Κεματικόσ Τουριςμόσ (διεφρυνςθ τθσ αλυςίδασ αξίασ, 
διαφοροποίθςθ προϊόντοσ με ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χριςθ κακαρϊν  τεχνολογιϊν) και θ 
Καλάςςια Οικονομία (επιδίωξθ για βιϊςιμο παράκτιο & καλάςςιο τουριςμό, περιβάλλον και 
πολιτιςμό, αλιεία, υδατοκαλλιζργεια και καλάςςια βιοτεχνολογία) και θ Αγροδιατροφι & 
Γαςτρονομία (παραγωγι τυπικϊν προϊόντων, χριςθ νζων παραγωγικϊν μεκόδων, δθμιουργία 
γαςτρονομικισ ταυτότθτασ). 

 Επενδφςεισ ςτθν οικοτεχνία, χειροτεχνία και βιοτεχνικζσ μονάδεσ. Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια 
και ςυμπλθρωματικότθτα με τισ αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ κατθγορίεσ δράςεων ςτιριξθσ τθσ 
επενδυτικισ δραςτθριότθτασ ςτον τουριςμό, που προβλζπεται να χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο 
του ΡΕΡ Λονίων Νιςων 2014-2020, όπωσ θ «Ραροχι κινιτρων για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων & 
υπθρεςιϊν κακϊσ και τον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό ςε τομείσ προτεραιότθτασ Ρεριφερειακισ 
εξειδίκευςθσ», μεταξφ των οποίων και ςτον τομζα του «Ροιοτικοφ Κεματικοφ Τουριςμοφ», κακϊσ 
και επενδφςεων που κα αναπτυχκοφν  ςτο πλαίςιο των Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων των 
νθςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ. Επίςθσ, μεταξφ των τομζων προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων περιλαμβάνεται θ Δθμιουργικι Οικονομία(βαςιςμζνθ 
ςτθν πολιτιςτικι ταυτότθτα & παράδοςθ, ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και πολιτιςμό), τομζασ που 
καλφπτει το ςφνολο των ενιςχυόμενων επενδφςεων τθσ δράςθσ. 

 Επίςθσ, οι δράςεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ 
και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ είναι ςυμπλθρωματικζσ με τισ 
αντίςτοιχεσ δράςεισ του ΡΕΡ Λονίων, όπωσ και οι δράςεισ που αφοροφν ςε ςυνεργαςία μεταξφ 
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επιχειριςεων, οι οποίεσ είναι ςυμπλθρωματικζσ με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ δικτυϊςεων ΜΜΕ ςτον 
αγροδιατροφικό τομζα που κα χρθματοδοτθκοφν από το ΡΕΡ Λονίων Νιςων 2014-2020 

 Συμπλθρωματικζσ με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ των ΜΜΕ που κα χρθματοδοτθκοφν από το ΡΕΡ Λονίων 
είναι και οι δράςεισ ενίςχυςθσ αλιζων και μθ αλιζων. 

 Τζλοσ, οι δράςεισ δθμιουργίασ δικτφων ςυνεργαςίασ λειτουργοφν ςυνεργατικά και 
ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Λονίων Νιςων 
που αναφζρονται ςτον πολιτιςμό και τον τουριςμό, ςτθν αγροδιατροφι, ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και ςτθν αλιεία και ςτον παράκτιο τουριςμό. 

 

Οι δράςεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ ςτιριξθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ βρίςκονται ςε ςυμφωνία με 
τισ κατευκφνςεισ τθσ Στρατθγικισ τθσ Μακροπεριφζρειασ Αδριατικισ – Λονίου – Ρυλϊνασ, κακϊσ και με τισ 
δράςεισ ενίςχυςθσ λιμενικϊν  υποδομϊν υποςτιριξθσ του καλάςςιου τουριςμοφ και τοπικισ κλίμακασ για 
τθν αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ περιφερειακισ κινθτικότθτασ του ΡΕΡ Λονίων Νιςων 2014 – 2020. 
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5. ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΙΜΡ ΣΝΑΟΡ 

 

 

Σίνακασ 1: Υυγκεντρωτικόσ Χρθματοδοτικόσ Σίνακασ Φοπικοφ Σρογράμματοσ 

 

ΦΙΦΝΡΥ ΧΣΡΞΕΦΤΡΧ ΜΩΔΙΜΡΥ ΥΧΟΡΝΙΜΡ ΜΡΥΦΡΥ 
ΔΘΞΡΥΙΑ 

ΔΑΣΑΟΘ 

ΙΔΙΩΦΙΜΘ  

ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 

ΞΕΦΤΡ 19 «ΦΡΣΙΜΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΞE ΣΤΩΦΡΒΡΧΝΙΑ ΦΡΣΙΜΩΟ ΜΡΙΟΡΦΘΦΩΟ (CLLD) – LEADER» ΣΑΑ 2014 -
2020 

Στιριξθ για τθν προετοιμαςία 
ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 

19.1 80.000,00 80.000 0 

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων 
των ςτρατθγικϊν τοπικισ 
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία 
τοπικϊν κοινοτιτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2 6.461.153,84 4.080.000 2.301.153,84 

Στιριξθ για τθν προπαραςκευι 
και τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ (διακρατικι και 
διατοπικι) 

19.3 140.000,00 140.000 0 

Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ 
δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 

19.4 1.300.000,00 1.300.000 0 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΕΦΤΡΧ 19     ΣΑΑ 
2014 -2020 

  7.981.153,84 5.680.000 2.301.153,84 

ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΘΦΑ 4 «ΑΧΠΘΥΘ ΦΘΥ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ ΜΑΙ ΦΘΥ ΕΔΑΦΙΜΘΥ ΥΧΟΡΧΘΥ» ΕΣΑΝΘ 2014 - 2020 

Εφαρμογι Τοπικισ Ανάπτυξθσ με 
τθν Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν 
Κοινοτιτων 

4.2 1.533.654 1.250.000 283.654 

Δραςτθριότθτεσ Συνεργαςίασ 4.3 100.000 100.000 0 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΣΑΝΘ 2014 -2020   1.633.654 1.350.000 283.654 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ   9.614.807,84 7.030.000 2.584.808 
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Σίνακασ 1: Χρθματοδοτικι Βαρφτθτα 

 

    

ΞΕΦΤΡ 19 ΣΑΑ 2014 – 2020* 19.1 19.2 19.3 19.4 

Υυνολικό κόςτοσ Χπομζτρου 80.000,00* 6.461.153,84 140.000,00 1.300.000,00 

Ροςοςτό % ςυν. κόςτουσ 
Υπομζτρου επί του ςυν. 
κόςτουσ τθσ ςτρατθγικισ 
τοπικισ ανάπτυξθσ 

1,00% 80,96% 1,75% 16,29% 

Δθμόςια Δαπάνθ Χπομζτρου 80.000,00 4.160.000,00 140.000,00 1.300.000,00 

Ροςοςτό % δθμόςιασ 
δαπάνθσ υπομζτρου επί τθσ 
δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ  
ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 

1,41% 73,24% 2,46% 22,89%* 

Μοινοτικι Υυμμετοχι 
Χπομζτρου 

 
   

Ροςοςτό % Κοινοτικισ 
Συμμετοχισ Υπομζτρου επί 
τθσ Κοινοτικισ Συμμετοχισ 
τθσ  ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 

 

   

 

 

 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ 
Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 

 

 
Σελίδα |120 

 

 

Σίνακασ 2: Υυγκεντρωτικόσ Χρθματοδοτικόσ Σίνακασ Φοπικοφ Σρογράμματοσ ανά ζτοσ (ετιςια δθμόςια δαπάνθ) 

 

ΦΙΦΝΡΥ ΧΣΡΞΕΦΤΡΧ ΜΩΔΙΜΡΥ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΞΕΦΤΡ 19 ΣΑΑ 2014 - 2020 

Στιριξθ για τθν προετοιμαςία 
ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ  ανάπτυξθσ 

19.1 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των 
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με 
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2 0 0   612.000 816.000 1.040.000 836.000 428.000 428.000 

Στιριξθ για τθν προπαραςκευι και 
τθν υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 
(διακρατικι και διατοπικι) 

19.3 0 0   21.000 28.000 35.000 28.000 14.000 14.000 

Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ 
και τθν εμψφχωςθ 

19.4 0 0 80.000 260.000 320.000 190.000 190.000 130.000 130.000 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 0 0 160.000 893.000 1.164.000 1.265.000 1.054.000 572.000 572.000 
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Σίνακασ 3: Αναλυτικόσ Χρθματοδοτικόσ Σίνακασ Φοπικοφ Σρογράμματοσ ανά Χπομζτρο και Δράςθ (ΕΓΦΑΑ) 

 

ΜΩΔ. ΧΣΡΞΕΦΤΡ - ΔΤΑΥΘ ΥΧΟΡΝΙΜΡ ΜΡΥΦΡΥ 
ΔΘΞΡΥΙΑ ΔΑΣΑΟΘ ΙΔΙΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 

Σοςό % Σοςό % 

19.1 Υτιριξθ για τθν προετοιμαςία ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 80.000,00 80.000,00 100,00% 0 0,00% 

19.2.2 
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι 
δικαιοφχουσ 

6.42461.230153,768
4 

4.160.000,00 64,38%- 
2.264.230,7642.301.153,

84 
35,62%- 

19.2.2.1 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν για τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

769.230,77 500.000,00 65,00% 269.230,77 35,00% 

19.2.2.2 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και /ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

461.538,46 300.000,00 65,00% 161.538,46 35,00% 

19.2.2.3 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

846.153,85 550.000,00 65,00% 296.153,85 35,00% 

19.2.2.4 
Ενίςχυςθ επενδφςεων  ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

384.615,38 250.000,00 65,00% 134.615,38 35,00% 

19.2.2.6 
Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

292.307,69 190.000,00 65,00% 102.307,69 35,00% 

19.2.3.1 
Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

400.000,00 200.000,00 50,00% 200.000,00 50,00% 

19.2.3.3 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

1.080920.000,00 460540.000,00 50,00% 540460.000,00 50,00% 
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19.2.3.4 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου 
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

280.000,00 140.000,00 50,00% 140.000,00 50,00% 

19.2.3.5 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

700.000,00 350.000,00 50,00% 350.000,00 50,00% 

19.2.4.2 
Στιριξθ  για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι  επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν 
υπθρεςιϊν για  τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν 
υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

480.000,00 480.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.4.3 

Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ 
αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν,  τουριςτικζσ πλθροφορίεσ 
και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι 
χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κλπ) 

300.000,00 300.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.4.4 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 250.000,00 200.000,00 80,00% 50.000,00 20,00% 

19.2.4.5 

Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον 
πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ 
πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων 
και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ 
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν 
/ ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
υπαίκρου - μφλοι, γεφφρια κ.λπ.) 

125.000,00 100.000,00 80,00% 25.000,00 20,00% 

19.2.7.2 
Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον 
τομζα των τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ 

61.538,46 40.000,00 65,00% 21.538,46 35,00% 

19.2.7.3 

 
Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων 
εργαςίασ και τθν κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν 
ανάπτυξθ ι/και τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με 
τον αγροτουριςμό 

61.538,46 40.000,00 65,00% 21.538,46 35,00% 
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19.2.7.7 
Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων 
αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

92.307,69 60.000,00 65,00% 32.307,69 35,00% 

19.3.1 
Διαπεριφερειακι ςυνεργαςία "Οιςων Σερίπλουσ", Δίκτυο Αναπτυξιακϊν 
Εταιρειϊν Οθςιωτικισ Ελλάδοσ 

60.000,00 60.000,00 100,00% 0 0,00% 

19.3.2 Γαςτρονομικζσ Σεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων – MEDEAT 50.000,00 50.000,00 100,00% 0 0,00% 

19.3.3 
Διατοπικι-Διακρατικι Υυνεργαςία  για τθν προϊκθςθ τθσ Μοινωνικισ 
Ρικονομίασ. 

30.000,00 30.000,00 100,00% 0 0,00% 

19.4 Υτιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 1.300.000 1.300.000 100,00% 0 0,00% 

Υφνολο ΕΓΦΑΑ 
7.981944.153230,84

66 
5.680.000,00 71,17%- 2.301264.153230,84764 28,83%- 
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Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 
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Σίνακασ 4: Αναλυτικόσ Χρθματοδοτικόσ Σίνακασ Φοπικοφ Σρογράμματοσ ανά Ξζτρο και Δράςθ (ΕΦΘΑ)* 

 

ΜΩΔ.  ΞΕΦΤΡ - ΔΤΑΥΘ 
ΥΧΟΡΝΙΜΡ 
ΜΡΥΦΡΥ  

ΔΘΞΡΥΙΑ ΔΑΣΑΟΘ 
ΜΡΙΟΡΦΙΜΘ 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 
ΕΘΟΙΜΘ 
ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 

ΙΔΙΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 

      Σοςό  % Σοςό  %* Σοςό  %* Σοςό  % 

4.2.1 Υποδομζσ ςτιριξθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ    
    

  

4.2.2 Ενίςχυςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων     
    

  

4.2.3 Διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων     
    

  

4.2.4 Ενίςχυςθ επενδφςεων από μθ αλιείσ     
    

  

4.2.5 
Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ 
δραςτθριότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 
ςτισ περιοχζσ αλιείασ 

   
    

  

4.3.1 Καλάςςιο περιβάλλον, παράκτιεσ απειλζσ και αλιεία    
    

  

4.3.2 
Ρρωτοβουλία αλιζων για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

   
    

  

Υφνολο 
ΕΦΘΑ 

   1.350.000,00 100,00% 
    

  

* τελεί υπό αναμόρφωςθ (προςαρμογι του Π/Υ ςτα επιμζρουσ Μζτρα και Δράςεισ).  

 

 

 

 

 

 



 

Υτρατθγικι Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ 
Μζρκυρασ-Νευκάδασ-Σαξϊν. 

Φάκελοσ Β 
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Σίνακασ 5: Αναλυτικόσ Χρθματοδοτικόσ Σίνακασ Φοπικοφ Σρογράμματοσ για ζργα καινοτόμα, ςυλλογικοφ χαρακτιρα και ζργα ςυνεργαςίασ (ΕΓΦΑΑ) 

 

ΜΩΔ.  ΧΣΡΞΕΦΤΡ - ΔΤΑΥΘ 
ΥΧΟΡΝΙΜΡ 
ΜΡΥΦΡΥ  

ΔΘΞΡΥΙΑ ΔΑΣΑΟΘ 
ΜΡΙΟΡΦΙΜΘ 
ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 

ΕΘΟΙΜΘ 
ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 

ΙΔΙΑ 
ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 

      Σοςό  % Σοςό  %* Σοςό  % Σοςό  % 

19.2.9 
Συνεργαςίεσ διαφορετικϊν παραγόντων του γεωργικοφ τομζα, τθσ 
αλυςίδασ τροφίμων και άλλων  

200.000,00 200.000,00 50,00%         0,00   

19.3.1 
Διαπεριφερειακι ςυνεργαςία "Νιςων Ρερίπλουσ", Δίκτυο Αναπτυξιακϊν 
Εταιρειϊν Νθςιωτικισ Ελλάδοσ 

100.000,00 100.000,00 25,00%         0,00   

19.3.2 Γαςτρονομικζσ Ρεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων – MEDEAT 80.000,00 80.000,00 20,00%         0,00   

19.3.3 
Διατοπικι-Διακρατικι Συνεργαςία  για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ 
Οικονομίασ. 

20.000,00 20.000,00 5,00%         0,00   

Υφνολο 
ΕΓΦΑΑ   

400.000,00 400.000,00 100,00% 
    

0,00 0,00 

 

 


