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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020

CLLD / LEADER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER
Το ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α., συνεχίζει τη διαδικασία της
διαβούλευσης στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD / LEADER (νέο πρόγραμμα LEADER)
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό συναντήσεων διαβούλευσης ενημέρωσης με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και φορείς που
δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
(επιμελητήρια, αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιχειρηματικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς
κ.λπ.) προγραμματίζει και νέες θεματικές συναντήσεις με γυναικείους συνεταιρισμούς,
πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς με συλλογική δραστηριότητα.
Στο ίδιο πλαίσιο για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση και συμμετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των Φορέων και γενικότερα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του
Ψηλορείτη, προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας ιστοσελίδας (http://www.leaderclld.akomm.gr/ ).
Στην παραπάνω ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το
πρόγραμμα, τις ενδεικτικές δράσεις, την προτεινόμενη περιοχή και το θεσμικό πλαίσιο.
Μέσα από το Δελτίο Επενδυτικού Ενδιαφέροντος και το Δελτίο Διαβούλευσης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την επενδυτική τους ιδέα ή τις προτάσεις τους
σχετικά με το πρόγραμμα.
Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε όλες οι πληροφορίες να είναι εύχρηστες, ενώ
είναι επεξεργασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα κατανοητές. Ελπίζουμε ότι με
τις παρατηρήσεις των χρηστών, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας
θα βελτιώνεται συνεχώς.
Η διαδικασία της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και μετά την υποβολή του πρώτου φακέλου
υποψηφιότητας (20/7/2016), από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με επιπλέον συναντήσεις οι οποίες θα απευθύνονται
κυρίως στον τοπικό πληθυσμό αλλά και στους φορείς της περιοχής. Βασικός στόχος των
συναντήσεων θα είναι η συμμετοχή τους στην κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής
ανάπτυξης του νέου προγράμματος LEADER.

