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σελ.2

1

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ
ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για τη διαμόρφωση της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης η Ομάδα Τοπικής Δράσης προχώρησε στη διεξαγωγή μιας
σειράς συναντήσεων διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, Πολιτιστικούς Συλλόγους, ΑΜΚΕ, Επιστημονικούς
και Ερευνητικούς Φορείς, Αγροτικούς Συν/σμούς, Σωματεία κ.λπ.). Οι συναντήσεις αυτές ήταν, κατά κανόνα,
πολυτομεακές αφενός λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας του προγράμματος LEADER (πολυτομεακό και
πολυταμειακό πρόγραμμα) και αφετέρου λόγω της αλληλεπίδρασης των τομέων της οικονομίας μεταξύ τους.

1.1

Καταγραφή των ενεργειών διαβούλευσης

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης η ΟΤΔ προχώρησε στις παρακάτω συναντήσεις
διαβούλευσης :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης*

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Α/Α

Ημερομηνία
διεξαγωγής

Τόπος διεξαγωγής

Είδος Φορέων που
Αριθμός
συμμετείχαν** συμμετεχόντων

1

28/6/2016

2

12/7/2016

3

12/7/2016

4

15/7/2016

5

16/7/2016

Ανώγεια / Γραφεία Δημοσίων
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ συμφερόντων
ΑΑΕ ΟΤΑ

4

6

10/8/2016

Ηράκλειο / ΤΕΙ Κρήτης Δημόσιων
συμφερόντων

2

7

18/8/2016

7

8

18/8/2016

9

19/8/2016

Ανώγεια / Δημαρχείο Δημοσίων
Ανωγείων / Γραφείο συμφερόντων
Δημάρχου
Ανώγεια / Αίθουσα Δημοσίων
Συνεδριάσεων ΔΣ
Ιδιωτικών
συμφερόντων
Ανώγεια / ΑΚΟΜΜ- Δημόσιων
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΑΑΕ Ιδιωτικών
ΟΤΑ
συμφερόντων

10

19/8/2016

11

19/8/2016

12

22/8/2016

13

22/8/2016

Αντικείμενο Διαβούλευσης

Ηράκλειο / Γραφεία Δημοσίων
Περιφερειακής
συμφερόντων
Ενότητας Ηρακλείου
Ανώγεια / Γραφεία Ιδιωτικών
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ συμφερόντων
ΑΑΕ ΟΤΑ

3

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες σε σχέση με
τον Πρωτογενή Τομέα

3

Ανώγεια / Γραφεία Ιδιωτικών
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ συμφερόντων
ΑΑΕ ΟΤΑ
Ρέθυμνο / Λιμενικό Ιδιωτικών
Ταμείο Ρεθύμνου
δημοσίων
συμφερόντων

19

Προτεινόμενη περιοχή,
ΕΔΠ CLLD / LEADER,
Δυνατότητες και προοπτικές για τη
δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών και
την ανάπτυξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας από γυναίκες.
Συζήτηση για την προτεινόμενη περιοχή, τον
πρωτογενή τομέα και την αγροτική οικονομία,
ιδιαίτερα σε επίπεδο κτηνοτροφίας
Προτεινόμενη περιοχή,
ΕΔΠ CLLD / LEADER,
Δυνατότητες και προοπτικές για την
ανάπτυξη της αλιείας
Προτεινόμενη περιοχή,
ΕΔΠ CLLD / LEADER,
Δυνατότητες και προοπτικές για εφαρμογή
πρακτικών ορθής περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Δημοσίων
συμφερόντων
Κρουσώνας / Αίθουσα Δημοσίων
Ενορίας Αγίας Τριάδας Ιδιωτικών
συμφερόντων
Ρέθυμνο / Δημαρχείο Δημοσίων
συμφερόντων
Ρέθυμνο / Δημαρχείο Ιδιωτικών
συμφερόντων

και

8

και

13

/

6

Γάζι / Δημαρχείο

6
και

15
9
8

Η συμβολή του ΤΕΙ Κρήτης ως ερευνητικό και
εκπαιδευτικό ίδρυμα στο θέμα της
συνεργασίας
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης για την υποβολή του Φακέλου Β
Ενημέρωση – Διαβούλευση σχετικά με τις
προτεινόμενες δράσεις
Κατάθεση απόψεων / ιδεών
Η συμβολή του Λιμενικού Ταμείου στη
διαμόρφωση των δράσεων για τα έργα
δημόσιου χαρακτήρα του προγράμματος
Αλιείας
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης για την υποβολή του Φακέλου Β
Ενημέρωση – Διαβούλευση σχετικά με τις
προτεινόμενες δράσεις
Κατάθεση απόψεων / ιδεών
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης για την υποβολή του Φακέλου Β
Ενημέρωση – Διαβούλευση σχετικά με τις
προτεινόμενες δράσεις
Κατάθεση απόψεων / ιδεών

σελ.3

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Α/Α

Ημερομηνία
διεξαγωγής

Τόπος διεξαγωγής

Είδος Φορέων που
Αριθμός
συμμετείχαν** συμμετεχόντων

14

22/8/2016

Ρέθυμνο / Γραφεία Ιδιωτικών
Σωματείου ΑΜεΑ
Συμφερόντων

15

23/8/2016

16

23/8/2016

17

25/8/2016

18

25/8/2016

19

26/8/2016

20

26/8/2016

21

29/8/2016

22

29/8/2016

Πέραμα / Αίθουσα Δημοσίων
συνεδριάσεων ΔΣ
Ιδιωτικών
συμφερόντων
Πέραμα / Δημαρχείο Δημοσίων
συμφερόντων
Άγιοι Δέκα / Δημαρχείο Δημοσίων
συμφερόντων
Γέργερη / Αίθουσα Δημοσίων
Παλιών
Ιδιωτικών
κατασκηνώσεων στη συμφερόντων
Γέργερη
Ζαρός / Πνευματικό Δημοσίων
Κέντρο Ζαρού
Ιδιωτικών
συμφερόντων
Μοίρες / Δημαρχείο
Δημοσίων
συμφερόντων
Αγία Γαλήνη / Info Δημοσίων
Kiosk στο λιμάνι της Ιδιωτικών
Αγίας Γαλήνης
συμφερόντων
Αγία Γαλήνη / Info Ιδιωτικών
Kiosk στο λιμάνι της συμφερόντων
Αγίας Γαλήνης

23

29/8/2016

24

30/8/2016

25

30/8/2016

26

31/8/2016

27

Σπήλι / Δημαρχείο

4
και

20
9
6

και

17

και

12
7

και

21
4

Δημοσίων
συμφερόντων
Ηράκλειο / Μουσείο Δημοσίων
Φυσικής
Ιστορίας συμφερόντων
Κρήτης
Ηράκλειο / Ινστιτούτο Δημοσίων
Σπηλαιολογικών
Συμφερόντων
Ερευνών Ελλάδας
Ρέθυμνο / Γραφεία Ιδιωτικών
Αγροτικού
Συ/σμού συμφερόντων
Ρεθύμνου

5

31/8/2016

Ανώγεια / ΑΚΟΜΜ- Ιδιωτικών
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΑΑΕ συμφερόντων
ΟΤΑ

5

28

31/8/2016

7

29

31/8/2016

30

2/9/2016

31

6/9/2016

Αγία
Φωτεινή
/ Δημοσίων
Δημαρχείο
συμφερόντων
Αγία
Φωτεινή
/ Ιδιωτικών
Αίθουσα Συνεδριάσεων συμφερόντων
ΔΣ
Ανώγεια / Γραφεία Δημοσίων
Ανώγεια / Γραφεία Συμφερόντων
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΑΑΕ ΟΤΑ
Ανώγεια / Γραφεία Ιδιωτικών
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ συμφερόντων
ΑΑΕ ΟΤΑ

32

6/9/2016

33

6/9/2016

Ηράκλειο / Γραφεία Ιδιωτικών
Επιστημονικού
συμφερόντων
Τεχνολογικού Πάρκου
Κρήτης STEP-C
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ιδιωτικών
Κρήτης
συμφερόντων

5
2
5

19
3

3

2

4

Αντικείμενο Διαβούλευσης
Η συμβολή του Σωματείου στη συζήτηση για
τη διαμόρφωση δράσεων – προτάσεων για τα
έργα ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα
Ενημέρωση – Διαβούλευση σχετικά με τις
προτεινόμενες δράσεις
Κατάθεση απόψεων / ιδεών
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης για την υποβολή του Φακέλου Β
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης για την υποβολή του Φακέλου Β
Ενημέρωση – Διαβούλευση σχετικά με τις
προτεινόμενες δράσεις
Κατάθεση απόψεων / ιδεών
Ενημέρωση – Διαβούλευση σχετικά με τις
προτεινόμενες δράσεις
Κατάθεση απόψεων / ιδεών
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης για την υποβολή του Φακέλου Β
Ενημέρωση – Διαβούλευση σχετικά με τις
προτεινόμενες δράσεις
Κατάθεση απόψεων / ιδεών
Η συμβολή της Ένωσης Ξενοδόχων στη
συζήτηση για τη διαμόρφωση δράσεων –
προτάσεων για τα έργα ιδιωτικού και
δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π.
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης για την υποβολή του Φακέλου Β
Η συμβολή του Μ.Φ.Ι.Κ. στη συζήτηση για τη
διαμόρφωση δράσεων – προτάσεων για τα
έργα δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π.
Η συμβολή του ΙΣΠΕΕ στη συζήτηση για τη
διαμόρφωση δράσεων – προτάσεων για τα
έργα δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π.
Η συμβολή του Αγροτικού Συ/σμού Ρεθύμνου
στη συζήτηση για τη διαμόρφωση δράσεων –
προτάσεων για τα έργα ιδιωτικού και
δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π.
Η συμβολή του δικτύου ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
ΑΕ στη συζήτηση για τη διαμόρφωση
δράσεων – προτάσεων για τα έργα ιδιωτικού
και δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π.
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης για την υποβολή του Φακέλου Β
Ενημέρωση – Διαβούλευση σχετικά με τις
προτεινόμενες δράσεις
Κατάθεση απόψεων / ιδεών
Η συμβολή της Π.Ε.Π.ΣΥ. στη συζήτηση για τη
διαμόρφωση δράσεων – προτάσεων για τα
έργα ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του
Τ.Π.
Η συμβολή του Αναπτυξιακού Συλλόγου
Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στη
συζήτηση για τη διαμόρφωση δράσεων –
προτάσεων για τα έργα ιδιωτικού
χαρακτήρα του Τ.Π.
Η συμβολή του Ε.ΤΕ.Π.-Κρήτης στη συζήτηση
για τη διαμόρφωση δράσεων – προτάσεων για
τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π.
Η συμβολή του Συνδέσμου στη συζήτηση για
τη διαμόρφωση δράσεων – προτάσεων για τα
έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. που
αφορούν τον τομέα του εμπορίου και της

σελ.4

Α/Α

Ημερομηνία
διεξαγωγής

Τόπος διεξαγωγής

Είδος Φορέων που
Αριθμός
συμμετείχαν** συμμετεχόντων

34

6/9/2016

Ηράκλειο
/ Δημοσίων
Πανεπιστήμιο Κρήτης συμφερόντων

3

35

31/8/2016

Δελτία
Δήμων

Διαβούλευσης Δημοσίων
συμφερόντων

7

36

31/8/2016

5

37

31/8/2016

Δελτία
Καταγραφής Δημοσίων
Έργων Δήμων
συμφερόντων
Δελτία
Καταγραφής Ιδιωτικών
Έργων (ιδιωτικού και δημοσίων
δημόσιου χαρακτήρα) συμφερόντων

και

54

Αντικείμενο Διαβούλευσης
μεταποίησης
Η συμβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο
θέμα της συνεργασίας και οι δυνατότητες της
περιοχής για την ανάπτυξη συνεργασιών σε
θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων
Η κατάθεση απόψεων σχετικά με το
αναπτυξιακό όραμα, τις θεματικές
κατευθύνσεις του Τ.Π., τις δράσεις και τη swot
ανάλυση
Η διερεύνηση του ενδιαφέροντος των Ο.Τ.Α.
της περιοχής για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα
Η διερεύνηση του ενδιαφέροντος των ιδιωτών
για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα

*συμπληρώνεται μία γραμμή ανά ενέργεια
**συμπληρώνεται το είδος των φορέων βάσει συμφερόντων που εκπροσωπούν (ιδιωτικών / δημόσιων). Στην περίπτωση
όπου η ενέργεια αφορά τον ευρύτερο τοπικό πληθυσμό αναγράφεται η φράση «τοπικός πληθυσμός».

1.2

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών διαβούλευσης

Απαιτείται η συμπλήρωση του Πίνακα 2 με το σύνολο των ενεργειών διαβούλευσης στις οποίες έχει προβεί ο φορέας
και σχετίζονται με την προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του τοπικού προγράμματος.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης*
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 1
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
28/6/2016
Ομάδα/ες στόχος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα
Αριθμός συμμετεχόντων
3
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δημοσίων συμφερόντων

1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Συμφωνήθηκε οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν να είναι πρωτίστως ο αγροδιατροφικός τομέας, η δικτύωση, η
οικοτεχνία και ο χαρακτηρισμός των προϊόντων του πρωτογενή τομέα σαν ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί
στον τουρισμό υπαίθρου και στο εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για τη λειτουργία των
αγροτουριστικών καταλυμάτων και στην προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος μέσω της παροχής υπηρεσιών με
υψηλές προδιαγραφές. Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, η ανάπτυξη επιχειρήσεων στην ενδοχώρα, η δημιουργία
εργαλείων τύπου οικοτεχνίας, οι συνεταιρισμοί γυναικών, οι αγορές παραγωγών και πολλές άλλες ανάλογες δράσεις
και ενέργειες είναι αυτές που θα δώσουν ώθηση στην ύπαιθρο και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη
δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό.
Παράλληλα εκφράστηκε η άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθούν υποδομές και δράσεις δημόσιου χαρακτήρα όπως για
παράδειγμα τα ψηφιακά μουσεία, οι δράσεις προβολής κ.λπ..
*συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ενέργεια

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 2
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ -

Σύσκεψη διαβούλευσης
12/7/2016
Γυναικείοι Συνεταιρισμοί
3
Είδος φορέων Συμμετέχοντες (αριθμός)
Ιδιωτικών
συμφερόντων

1

σελ.5

"ΙΔΑΙΑ ΓΗ"
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Α) Υπάρχει συμφωνία με την επιλογή της προτεινόμενης περιοχής για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος όπως
αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα κριτήρια και τους λόγους που παρατέθηκαν.
Β) Να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε στο τοπικό στρατηγικό σχέδιο να συμπεριληφθούν οι δράσεις που αφορούν
γυναικείους συνεταιρισμούς και την ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας γενικότερα.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 3
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
12/7/2016
Ομάδα/ες στόχος
Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα
Αριθμός συμμετεχόντων
19
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων Συμμετέχοντες (αριθμός)
Ιδιωτικών
1
συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Μετά από συζήτηση προέκυψε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής με την
αξιοποίηση των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος, την δυνατότητα ανάπτυξης διδακτικών
αγροκτημάτων, οικοτεχνίας και ποιοτικών προϊόντων. Επίσης το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε ζητήματα προστασίας του
περιβάλλοντος με δράσεις ανάδειξης και διαφύλαξης του φυσικού πλούτου.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΆΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΡΙΖΑ»

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 4
Είδος
ενέργειας
(π.χ.
ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
12/7/2016
Λιμενικό Ταμείο και Αλιείς
8
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ιδιωτικών
και 3
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΛΙΕΩΝ
ΑΓΙΑΣ δημοσίων
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
«Ο συμφερόντων
ΠΟΣΕΙΔΩΝ» - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Α) Αποδέχονται την επιλογή της προτεινόμενης περιοχής για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος αλιείας όπως
αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Β) Να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε στο τοπικό στρατηγικό σχέδιο να συμπεριληφθούν οι δράσεις ενίσχυσης των
αλιευτικών περιοχών καθώς και δημόσιες υποδομές που θα διευκολύνουν τον τομέα της αλιείας.
Γ) Συμφώνησαν με τη συμμετοχή τους στην ΕΔΠ του τοπικού προγράμματος
Δ)Πρότειναν την έναρξη συνεργασίας του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με τους φορείς της αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας όπως π.χ. το Λιμενικό Ταμείο έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα καλύτερης αποτύπωσης των
αναγκών και των προτάσεων.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 5
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
16/7/2016
Ομάδα/ες στόχος
Επιστημονικοί φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων
4
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΓΕΩΤΕΕ
–
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δημοσίων
1
ΚΡΗΤΗΣ
συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Α) Συμφωνούν με την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης για το τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER και με τη ζώνη
αλιείας όπως αυτή έχει καθοριστεί με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης

σελ.6

Γ) Συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της προτεινόμενης περιοχής σε συνδυασμό με την εφαρμογή πρακτικών
ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής και παραδόθηκε για
συμπλήρωση από τους παρευρισκόμενους το «Δελτίο Διαβούλευσης».
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 6
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
10/8/2016
Εκπαιδευτικά / Ερευνητικά Ιδρύματα
2
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Δημόσιων
1
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της συνεργασίας και με το πέρας αυτής κατατέθηκαν προτάσεις συνεργασίας
για τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 1)Βελτίωση του Περιβαλλοντικού και Οικονομικού Αποτυπώματος
Αγροτοβιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Μονάδων, μέσα από την Υποστήριξη της Ενεργειακής Αξιοποίησης των
Αποβλήτων τους 2)Η Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής σε Καλλιέργειες και Υδατικό Ισοζύγιο του Ψηλορείτη
3)Ενίσχυση της Γεωργικής Παραγωγής μέσα από την Ανάπτυξη Πρότυπου Εδαφολογικού Χάρτη 4)Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Οικισμού 5)Τεχνοοικονομική Διερεύνηση και Αξιολόγηση της Δυνατότητας
Παραγωγής Διαφορετικών Προϊόντων από Υφιστάμενες Καλλιέργειες ή Νέων Καλλιεργειών σε Υφιστάμενες Εκτάσεις
6)Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Δημοσίων Κτηρίων και Προτάσεις Αναβάθμισης με Βάση τις Τοπικές Συνθήκες και
Πρώτες Ύλες 7)Ανάπτυξη Μηχανισμού Ένταξης της Καινοτομίας στην Τοπική Παραγωγική Διαδικασία
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 7
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
18/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου
Αριθμός συμμετεχόντων
7
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Δημόσιων συμφερόντων

1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1)Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας για την τόνωση της τοπικής οικονομίας 2)Ενίσχυση δράσεων που θα
αναδείξουν την τοπική ταυτότητα και αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής 3)Συμβολή των έργων
στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 4) Συγκεκριμένες ομάδες
δικαιούχων (ιδιωτικά έργα) όπως νέους, άνεργους, γυναίκες κ.λπ. προϋπολογισμός εύκολα διαχειρίσιμος και
υλοποιήσιμος 5)Στήριξη του τομέα του πολιτισμού, ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και προβολή
της μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων, διατήρηση και ανάδειξη μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως
είναι τα μητάτα 6) Δυνατότητα στήριξης μέρους των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιούνται στα Ανώγεια
(Φεστιβάλ κιθάρας, Υακίνθεια, Εκδηλώσεις Πολιτιστικών Συλλόγων) καθώς και δυνατότητα παραγωγής και διανομής
πρωτότυπων έργων 7) Αναγκαιότητα για την έναρξη λειτουργίας όλων των υποδομών πολιτιστικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος του Δήμου όπως Το Μουσείο του Βοσκού, Το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μουσική Ακαδημία κ.λπ. 8)
Δυνατότητα χρηματοδότησης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 9)Αποτυπώθηκε το
σημαντικό πρόβλημα, που έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, της διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων στην
περιοχή των Ανωγείων
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 8
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
18/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Τοπικός πληθυσμός και συλλογικοί φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων
13
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – Δημόσιων
ΙΔΙΩΤΕΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα

και

Ιδιωτικών

3

σελ.7

1) Αποτυπώθηκε η ανάγκη α) διατήρησης και ανάδειξης μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς π.χ. μητάτα καθώς
και δημιουργίας λαογραφικών συλλογών και διαδραστικών μουσείων β) στήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων των
πολιτιστικών συλλόγων καθώς και η δυνατότητα παραγωγής και διανομής των πρωτότυπων έργων που
παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων γ) για την έναρξη λειτουργίας όλων των υποδομών πολιτιστικού
και τουριστικού ενδιαφέροντος όπως Το Μουσείο του Βοσκού, Το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μουσική Ακαδημία κ.λπ.
δ) χρηματοδότησης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ε) Ανάδειξης και σήμανσης
μονοπατιών φυσιολατρικού, ιστορικού, περιπατητικού κ.λπ. ενδιαφέροντος και η δημιουργία θέσεων θέας
στ)βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε καταλύματα, χώρους εστίασης και παραδοσιακά καφενεία ζ) ίδρυσης
και εκσυγχρονισμού μικρών μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (τυρί, ανθόγαλο, γιαούρτι, ανθότυρο
κ.λπ.) ιδιαίτερα μετά τη διακοπή της λειτουργίας του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού των Ανωγείων η)
Έγινε αναφορά και υπήρξε ενδιαφέρον για τη δημιουργία επισκέψιμων κτηνοτροφικών αγροκτημάτων – επισκέψιμοι
χώροι επιδεικτικής διαδικασίας τυροκόμησης.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 9
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
19/8/2016
Λιμενικό Ταμείο, Δήμοι
6
Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ,
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ Δημοσίων
και
ιδιωτικών 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Αποτυπώθηκαν, από την εκπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου, οι ανάγκες της ζώνης αλιείας της περιοχής του τοπικού
προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες των λιμένων στις Σίσες, στο Μπαλί, στο Πάνορμο και στην Αγία
Γαλήνη και κατατέθηκε σειρά από προτεινόμενες δράσεις, τις οποίες έχει επεξεργαστεί το λιμενικό ταμείο με
συνεργάτη του για τη βελτίωση των υποδομών των λιμένων. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η εξυπηρέτηση των
αλιέων. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού διαβούλευσης. Επίσης συζητήθηκε η
ανάγκη : 1) για τη δημιουργία υποδομών συλλογής αποβλήτων (αστικών και μη) στα λιμάνια έτσι ώστε να
προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον, 2)δημιουργίας τεχνητών υφάλων έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα
δημιουργίας μικρών οικότοπων που θα λειτουργούν όχι μόνο ως φυσικό οικοσύστημα αλλά και σαν χώροι για την
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο καταδυτικός τουρισμός 3)Για τη δημιουργία στους λιμένες μικρών
οργανωμένων χώρων εμπορίας των αλιευμάτων από τους αλιείς.
Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη α) υλοποίησης δράσεων δημόσιου χαρακτήρα για τη διευκόλυνση των αλιέων και τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους β) υλοποίησης δράσεων με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση του τουριστικού
προϊόντος στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Τονίστηκε ότι: α) ο καταδυτικός τουρισμός και τα θαλάσσια πάρκα
αποτελούν ένα ζητούμενο για την περιοχή με δεδομένο ότι εμφανίζεται σημαντική αύξηση στη ζήτηση (ιδιαίτερα στις
περιοχές της Νότιας Κρήτης) και β) η δυνατότητα χρήσης της γεωθερμίας ως εναλλακτική πηγή ενέργειας στα
ξενοδοχεία της περιοχής της Αγίας Γαλήνης.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 10
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
19/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου
Αριθμός συμμετεχόντων
6
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δημοσίων Συμφερόντων

1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1) Αναγκαιότητα της συνεργασίας των Ο.Τ.Α. μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τη νέα
προγραμματική περίοδο έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα έργα 2) Αναγκαιότητα ύπαρξης
στο τοπικό πρόγραμμα δράσεων δημόσιου χαρακτήρα όπως για παράδειγμα αποκαταστάσεις πλατειών, αναπλάσεις,
ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομίας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δράσεων που βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού 3) Σε ότι αφορά τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα θα πρέπει να διερευνηθεί η
δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων, ιδιαίτερα της περιοχής Λιβάδι της ΔΕ Κρουσώνα 4) Αξιοποίηση του
χαρακτηρισμού του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη ως «Γεωπάρκο UNESCO» 5) Συζητήθηκε η δυνατότητα παρέμβασης
σε σχολικά κτίρια για τη διαμόρφωση χώρων άθλησης στους εξωτερικούς κυρίως χώρους 6) Να γίνει προσπάθεια
πιστοποίησης της τοπικής παραγωγής μήλων και αχλαδιών ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης
αξίας τους 7) Συζητήθηκε η αναγκαιότητα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργικές κυρίως εκμεταλλεύσεις της
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περιοχής του Κρουσώνα.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 11
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, Σύσκεψη διαβούλευσης
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
19/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Τοπικός πληθυσμός και συλλογικοί φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων
15
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
– Δημόσιων
και
Ιδιωτικών 4
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ – ΙΔΙΩΤΕΣ Συμφερόντων
– ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΥ
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1)Συζητήθηκε η δυνατότητα παρέμβασης σε σχολικά κτίρια για τη διαμόρφωση χώρων άθλησης στους εξωτερικούς
κυρίως χώρους 2)Προτάθηκε η δημιουργία συλλογικών σχημάτων π.χ. ομάδες παραγωγών για τη συγκομιδή,
επεξεργασία, συντήρηση, τυποποίηση και διανομή τοπικών προϊόντων όπως είναι τα μήλα και τα αχλάδια στην ορεινή
περιοχή και να γίνουν προσπάθειες για τη μείωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 3) Διαπιστώθηκε η ανάγκη α) για να
γίνει προσπάθεια πιστοποίησης της τοπικής παραγωγής μήλων και αχλαδιών ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας τους β) Δημιουργίας αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων γ) Στήριξης των πολιτιστικών
εκδηλώσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος δ) Ανάπλασης πλατειών ε) αύξησης της
δυναμικότητας των υποδομών διανυκτέρευσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στ) εκσυγχρονισμού των
χώρων εστίασης ζ) δημιουργίας γραφείων παροχής υπηρεσιών η) βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργικές κυρίως
εκμεταλλεύσεις της περιοχής του Κρουσώνα.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 12
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, Σύσκεψη διαβούλευσης
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
22/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου
Αριθμός συμμετεχόντων
9
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δημοσίων συμφερόντων

1

Συμπεράσματα
/
Αποτελέσματα
Αναφέρθηκε η ανάγκη 1) Στήριξης δράσεων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ιδιαίτερα σε περιοχές που
αποτελούν πόλους έλξης επισκεπτών όπως είναι η Ελεύθερνα 2) Ενίσχυσης δράσεων προβολής της περιοχής μέσω της
δημιουργίας ηλεκτρονικών περιπτέρων ενημέρωσης – πληροφόρησης στην πόλη του Ρεθύμνου 3) ολοκληρωμένης
προσέγγισης μεταξύ των έργων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 4) Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
επιχειρηματιών της περιοχής για θέματα περιβάλλοντος (Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη) έτσι ώστε να μπορούν να
μεταδώσουν την ανάλογη πληροφορία στους επισκέπτες 5) Καταγράφηκε η ανάγκη για τη δημιουργία υποδομών
δημοσίου ενδιαφέροντος (αποκατάσταση κτισμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί, αναπλάσεις οικισμών, δημιουργία
τοπικών βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, δημιουργία τοπικών κέντρων πληροφόρησης,
δημιουργία θεματικών μουσείων κ.λπ.) 6) Τονίσθηκε η αναγκαιότητα διασύνδεσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
της Ελεύθερνας με το Γεωπάρκο Ψηλορείτη αλλά και η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης – Πληροφόρησης.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 13
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη Διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
22/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Τοπικός πληθυσμός και συλλογικοί φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων
8
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΙΔΙΩΤΕΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ

Ιδιωτικών Συμφερόντων

2

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1) Δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης και γενικά υποδομών τουρισμού που είναι σύμφωνες με την τοπική
αρχιτεκτονική και δεν δημιουργούν κακό αισθητικό αποτέλεσμα κυρίως στους οικισμούς που είναι χαρακτηρισμένοι
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ως παραδοσιακοί 2) Αναγκαιότητα καθορισμού των επιλέξιμων μορφών τουριστικών καταλυμάτων για να δοθεί η
δυνατότητα υψηλής ετοιμότητας στους ενδιαφερόμενους κατά την προκήρυξη του Τ.Π. 3) Διαπιστώθηκε η ανάγκη για
α) δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑΜεΑ στη θάλασσα β) Μεταποίηση τυποποίηση
προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής γ) βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στα καταλύματα και στους χώρους
εστίασης και χρήση τοπικών προϊόντων όπως μέλι, γάλα, τυρί κ.λπ. καθώς και πρώτων υλών για την παρασκευή των
εδεσμάτων δ) δημιουργία υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος όπως αποκατάσταση κτισμάτων, βιολογικοί
καθαρισμοί, αναπλάσεις οικισμών, δημιουργία τοπικών βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
δημιουργία
τοπικών κέντρων πληροφόρησης, δημιουργία θεματικών μουσείων κ.λπ. ε) διασύνδεση του νέου
Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελεύθερνας με το Γεωπάρκο Ψηλορείτη αλλά και η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης –
Πληροφόρησης.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 14
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
22/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Άτομα με αναπηρία (ΑΜεΑ)
Αριθμός συμμετεχόντων
1
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ

1

Ιδιωτικών Συμφερόντων

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Κατά τη συζήτηση δηλώθηκε η πρόθεση της ΟΤΔ: α) να συμπεριληφθούν στις ειδικές κατηγορίες δυνητικών
δικαιούχων του τοπικού προγράμματος τα ΑΜεΑ καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν με πάνω από ένα
ποσοστό β) στα κριτήρια επιλογής να συμπεριληφθεί βαθμολογία στις υποδομές που προβλέπουν πρόσβαση αλλά
κυρίως χρήση από ΑΜεΑ και γ) η δημιουργία έντυπου υλικού και υλικού σήμανσης αξιοθέατων και μονοπατιών
προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Ο εκπρόσωπος του σωματείου ΑΜεΑ Ρεθύμνου αφού
συμφώνησε με τις προτάσεις τις Ο.Τ.Δ. αναφέρθηκε α) στην αναγκαιότητα της πρόβλεψης, σε όλες τις παρεμβάσεις
ιδιωτικού χαρακτήρα, εύκολης πρόσβασης αλλά κυρίως χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών τους π.χ. ανοίγματα
κουφωμάτων, τουαλέτες με προδιαγραφές για χρήση από άτομα με αναπηρία, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ειδικοί χώροι
στα τουριστικά καταλύματα, ύψη τοποθέτησης αντικειμένων κ.λπ. β) Συμφώνησε στην πρόθεση της ΟΤΔ να δώσει
ώθηση στην αύξηση της επιχειρηματικότητας στα άτομα με αναπηρία μέσω της πρότασής της για ένταξη στην ειδική
κατηγορία δικαιούχων ορισμένων δράσεων γ) Πρότεινε να επιμεληθεί η ΟΤΔ έτσι ώστε όλες οι υποδομές δημόσιου
χαρακτήρα που θα δημιουργηθούν μέσω του τοπικού προγράμματος (πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, αίθουσες
εκδηλώσεων, κοινωνικές υποδομές) να έχουν πρόβλεψη για όλες τις απαραίτητες συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των ατόμων με αναπηρία.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 15
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, Σύσκεψη διαβούλευσης
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
23/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Τοπικός πληθυσμός και Συλλογικοί Φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων
20
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – Δημόσιων
και
Ιδιωτικών 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Συμφερόντων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΥΛ/ΜΟΥ
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1) Έγινε αναφορά στην ανάγκη για τη δημιουργία επιπλέον υποδομών διανυκτέρευσης στην περιοχή του Δήμου και
συζητήθηκαν οι επιλέξιμες στο πρόγραμμα λειτουργικές μορφές καταλυμάτων 2) Τονίσθηκε η αναγκαιότητα για τη
δημιουργία γραφείων παροχής υπηρεσιών 3) Συζητήθηκε η δυνατότητα ανάδειξης των προϊόντων ΠΟΠ της περιοχής
όπως π.χ. το λάδι βορείου Μυλοπόταμου 4) Αναφέρθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας αλλά κυρίως εκσυγχρονισμού ή
/ και βελτίωσης των κοινωνικών υποδομών όπως οι παιδικοί σταθμοί κ.λπ. 5) Τονίσθηκε η ανάγκη α) δημιουργίας
αιθουσών για την υλοποίηση πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων β) υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων
ενιαίου και συλλογικού χαρακτήρα και συμπληρωματικά έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα συμπλήρωσης του
απαραίτητου εξοπλισμού των συλλόγων για την οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων γ) βελτίωσης της
πρόσβασης σε αγροτικές (γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) δ) δημιουργίας ή βελτίωσης των υποδομών
αλιείας στο Πάνορμο, Μπαλί, Σίσες ε) αποκατάστασης των δημοσίων υποδομών, κυρίως σχολείων και η παραχώρησή
τους για χρήση σε πολιτιστικούς φορείς για τη δημιουργία αιθουσών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
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Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 16
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη Διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
23/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου
Αριθμός συμμετεχόντων
9
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛ/ΜΟΥ

Δημοσίων Συμφερόντων

1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Προτάθηκε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα : 1) στα έργα δημόσιου χαρακτήρα που σχετίζονται με αναπλάσεις οικισμώνπλατειών, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, αντικαταστάσεις δικτύων, έργων πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ.)
2) σε ιδιωτικά έργα κυρίως στον τουριστικό κλάδο (υποδομές διανυκτέρευσης, τουριστικά γραφεία κλπ.) με στόχο την
αύξηση της επισκεψιμότητας 3) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό 4) στον τομέα του
πολιτισμού, των πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και στον τομέα της
προβολής του Δήμου 5) στην ανάγκη δημιουργίας ή βελτίωσης των υποδομών αλιείας στο Πάνορμο, Μπαλί, Σίσες 6)
μέσα από τις δράσεις του τοπικού προγράμματος να αξιοποιηθεί ο μεγάλος αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών
οικισμών που υπάρχουν στο Δήμο 7) στην αξιοποίηση του μεγάλου αριθμού μη λειτουργούντων σχολικών μονάδων με
τη μετατροπή τους σε πολυλειτουργικά κέντρα 8) στη δυνατότητα ανάδειξης των προϊόντων ΠΟΠ της περιοχής όπως
π.χ. το λάδι βορείου Μυλοπόταμου 9) στην αναγκαιότητα δημιουργίας αλλά κυρίως εκσυγχρονισμού ή / και βελτίωσης
των κοινωνικών υποδομών όπως οι παιδικοί σταθμοί κ.λπ..
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 17
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
25/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου
Αριθμός συμμετεχόντων
6
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Δημοσίων Συμφερόντων

1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Αναφέρθηκε η ανάγκη: 1) Υλοποίησης έργων προστασίας και ανάδειξής του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής και συμπλήρωσε ότι υπάρχουν αρκετές ώριμες μελέτες που αφορούν έργα αγροτικής οδοποιίας, πολιτισμού,
ανάπλασης οικισμών κ.λπ. οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν 2) Ανάδειξης και υλοποίησης ιδιαίτερων πολιτιστικών
δράσεων όπως τα «Αποκριγιώματα στο Δήμο Ρούβα», 3) Ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
μέσα από δράσεις προβολής 4) Ανάπτυξης δράσεων οικιστικής ανάπλασης σε τμήματα των οικισμών.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 18
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
25/8/2016
Τοπικός πληθυσμός και Συλλογικοί Φορείς
17
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΙΔΙΩΤΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – Δημόσιων
και
Ιδιωτικών 3
ΕΚ/ΠΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1) Καταγράφηκε η έλλειψη υποδομών διανυκτέρευσης σε όλη τη Δημοτική Ενότητα Ρούβα και η ανάγκη δημιουργία
έτσι και μικρού αριθμού κλινών με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας 2) Αναφέρθηκε η εγκατάλειψη των
δημοσίων υποδομών (Υπαίθριο Μουσείο, Ύδραυλις, Διαδρομή του Νερού κ.λπ.) που είχαν δημιουργηθεί κατά το
παρελθόν και η αναγκαιότητα νέων παρεμβάσεων σε αυτά έτσι ώστε να καταστούν επισκέψιμα και λειτουργικά.
Κατατέθηκε η άποψη για την αναγκαιότητα δημιουργίας ΑΜΚΕ για υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα για τη
λειτουργία και εκμετάλλευση των παραπάνω υποδομών 3) Αναφέρθηκε η ανάγκη για τη στήριξη σημαντικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα 4) Συζητήθηκε η ανάγκη αποπεράτωσης του ανοικτού θεάτρου στη
Γέργερη 5) Τονίσθηκε η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις 6) Συζητήθηκε η ανάγκη
ανάπτυξης δράσεων για την ανάδειξη περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως το Δάσος Ρούβα και η ανάγκη
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ανάδειξης και σήμανσης μονοπατιών περιβαλλοντικού, φυσιολατρικού, γεωλογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 7)
Καταγράφηκε η ανάγκη για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναψυχής καθώς και του εκσυγχρονισμός των
υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αλλά και μεταποίησης.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 19
Είδος
ενέργειας
(π.χ.
ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
26/8/2016
Τοπικός πληθυσμός και Συλλογικοί Φορείς
12
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΙΔΙΩΤΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – Δημόσιων
και
Ιδιωτικών 4
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΕΚ/ΠΟΙ Συμφερόντων
ΔΗΜΟΥ
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1)Αναφέρθηκε ως σημαντικό θέμα η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές κυρίως εκμεταλλεύσεις 2) Διαπιστώθηκε
η ανάγκη για τη δημιουργία νέων ή / και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αιθουσών για την ανάπτυξη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων 3) Καταγράφηκε η ανάγκη αποκατάστασης παλαιών κτισμάτων και κυρίως σχολείων και η
παραχώρηση της χρήσης τους σε πολιτιστικούς ή άλλους φορείς για χρήση 4) Από τον εκπρόσωπο του λαογραφικού
Μουσείου αναφέρθηκε η ανάγκη: α) Επέκτασης του Λαογραφικού Μουσείου Ζαρού έτσι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα να εκτεθούν όλες οι λαογραφικές συλλογές και παράλληλα να λειτουργήσει και ένα μικρό Γεωλογικό
Μουσείο με τη συλλογή πετρωμάτων που έχει ήδη στην κατοχή του ο φορέας β) Στήριξης της εκδήλωσης για το
διαγωνισμό μαγειρικής, η οποία είναι παγκρήτιας εμβέλειας 5) Αναφέρθηκε η ανάγκη αποκατάστασης περιβαλλοντικά
υποβαθμισμένων περιοχών στη Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 20
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
26/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου
Αριθμός συμμετεχόντων
7
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Δημοσίων συμφερόντων

1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Αναφέρθηκε η ανάγκη για 1) Δημιουργία υποδομών δασικής αναψυχής σε επιλεγμένες θέσεις που θα περιλαμβάνουν
χώρους υπαίθριας αναψυχής, θέσεις θέας, περιβαλλοντικά παρατηρητήρια, χώρους υποδοχής επισκεπτών με μικρά
πληροφοριακά κέντρα, χώρους κατασκήνωσης επισκεπτών με ανάλογες διαμορφώσεις για πολιτιστικές ή
περιβαλλοντικές εκδηλώσεις 2)Ανάπτυξη υποδομών χειμερινού και ορειβατικού τουρισμού με πάρκο δραστηριοτήτων
Αθλητικού Τουρισμού, δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου
κ.τ.λ. 3) Εξασφάλιση προσβασιμότητας στους
Αρχαιολογικούς χώρους και ανάδειξη τους με προτεραιότητα το Καμαραϊκό Σπήλαιο 4) Δημιουργία Δικτύων
Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (προϊστορικά, Βυζαντινά, νεότερα) της περιοχής ενδιαφέροντος με εξασφάλιση
Προσβασιμότητας, σήμανσης , ανάδειξης και προβολής (Αρχαιολογικά Πάρκα), Πολιτιστικές Διαδρομές κ.τ.λ. 5)
Ανάδειξη και χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών των συνεκτικών τμημάτων των οικισμών του ορεινού όγκου του
Δήμου μας, μελέτες αναπλάσεων κ.λπ. 6) Δημιουργία οργανωμένων κτηνοτροφικών πάρκων με μικρές επισκέψιμες
μονάδες όπως τυροκομεία κ.λπ. 7) Βελτίωση και συμπλήρωση υποδομών με έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας
(κυρίως αγροτικής), αποπεράτωση Βιολογικού – επεξεργασίας λυμάτων Ζαρού κ.λπ. 8) Διαμόρφωση πεζοπορικών
διαδρομών εξωαστικών – περιαστικού χαρακτήρα, οικολογικές διαδρομές κ.τ.λ. 9) Μελέτες οριοθέτησης και έργα
διευθέτησης ρεμάτων εντός του Ζαρού, Βορίζια κ.λπ. με ανάδειξη της υφιστάμενης βιοποικιλότητας 10) Προστασία και
ανάδειξη των περιοχών Natura 11) Ανάδειξη και προβολή της Τοπικής Ιστορίας, των τοπικών προϊόντων, χειροτεχνίας,
λαϊκής τέχνης, τοπικού Πολιτισμού κ.τ.λ. 12)Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και παρεμβάσεις – δημιουργία
προϋποθέσεων συγκράτησης και επιστροφής πληθυσμού.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 21
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
29/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Τοπικός πληθυσμός και Συλλογικοί Φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων
21
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Φορείς που συμμετείχαν

Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΙΔΙΩΤΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ Δημόσιων
και
Ιδιωτικών 3
– ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΥ
Συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1) Συζητήθηκε η αναγκαιότητα για τη βελτίωση των υποδομών αλιείας καθώς και του λιμένα στην Αγία Γαλήνη
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται στην αλιεία και το λιμάνι έχει σημαντικό ρόλο
στην οικονομία της περιοχής 2)Αναφέρθηκε η ανάγκη για α) εκσυγχρονισμό των υποδομών διανυκτέρευσης και
ενδεχομένως η ανάγκη αύξησης των κλινών στην περιοχή β) δημιουργίας γραφείων παροχής υπηρεσιών γ)
τυποποίησης τοπικών προϊόντων π.χ. ελιά δ) Εκσυγχρονισμού των χώρων εστίασης 3) Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη
δημιουργία μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων και Μονάδων παραγωγής αποσταγμάτων 4) Έγινε αναφορά, από
αλιείς, για επενδύσεις στα σκάφη για βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους 5) Καταγράφηκε η ανάγκη α) κατάρτισης
των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού β) στήριξης και ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και
δημιουργίας πολιτιστικών κέντρων 6) Τονίσθηκε ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση για αλιευτικό τουρισμό και καταδυτικό
τουρισμό και συζητήθηκε η δυνατότητα διαμόρφωσης δράσεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως π.χ. διαμόρφωση σκαφών, δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, δημιουργία
τεχνητών υφάλων κ.λπ..

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 22
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
29/8/2016
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
4
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΕΝΩΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΝΟΤΙΩΝ Ιδιωτικών
1
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1) Έγινε αναφορά στις διαπιστωμένες ανάγκες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών που σταδιακά πρέπει να
συμβάλλουμε όλοι (σωματεία, δημόσιοι φορείς, τοπικοί φορείς και ΟΤΔ) στην κάλυψή τους 2) Τονίσθηκε η
αναγκαιότητα της περαιτέρω ανάπτυξης δραστηριοτήτων μέσα από συλλογικά σχήματα που από κοινού θα
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν π.χ. η δικτύωση των επιχειρήσεων και η κοινή προβολή των
περιοχών 3) Παρατέθηκε μια σειρά θεμάτων που πρέπει να εξετασθούν και να αντιμετωπισθούν που ενδεικτικά είναι:
α) Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα β) Η σύνδεση του τριτογενή
τομέα της οικονομίας με τους άλλους τομείς της οικονομίας γ) Η ανάγκη δικτύωσης και κυρίως συνεργασίας των
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων προβολής δ) Η δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών δημόσιου
ενδιαφέροντος (περιπατητικές διαδρομές, μονοπάτια, θέσεις θέας, κ.λπ.) με στόχο την ενίσχυση των εναλλακτικών
δραστηριοτήτων ε) Η διασύνδεση του παραλιακού μετώπου με τις περιοχές της ενδοχώρας του Νομού Ρεθύμνου και η
οργάνωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενδοχώρα (π.χ. επισκέψεις σε αγροκτήματα, μουσεία κ.λπ.) στ) Η
κοινή προβολή των περιοχών σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς μέσω εκδόσεων, φυλλαδίων, ιστοσελίδων,
συμμετοχής σε εκθέσεις κ.λπ. ζ) Η βελτίωση των υποδομών τηλεπικοινωνίας και παροχής διαδικτυακών συνδέσεων η)
Η κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων τουρισμού.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 23
Είδος
ενέργειας
(π.χ.
ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σύσκεψη Διαβούλευσης
29/8/2016
Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου
5
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
Δημοσίων συμφερόντων

1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Αναφέρθηκε η ανάγκη : 1) Συμπερίληψης στο Τ.Π. έργων δημόσιου χαρακτήρα όπως έργα αναπλάσεων οικισμών και
έργα ύδρευσης αποχέτευσης και βελτίωσης των υποδομών αλιείας 2) Προώθηση της διαδικασίας της δικτύωσης και
της διασύνδεσης των οικονομικών τομέων (πρωτογενής τομέας με τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα με τον τουριστικό
κλάδο) έτσι ώστε να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην περιοχή 3) Σύσταση τοπικών γραφείων
εσωτερικού τουρισμού για την οργάνωση δραστηριοτήτων όπως εκδρομές, περιπατητικές διαδρομές κ.λπ. 4)
Δημιουργία αγροκτημάτων με υποδομή διανυκτέρευσης που θα περιλαμβάνουν και άλλες δραστηριότητες είτε
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κτηνοτροφικές (τυροκόμηση, άρμεγμα κ.λπ.), είτε γεωργικές (συγκομιδή καρπών, παρασκευή παραδοσιακών γλυκών
κ.λπ.) 5) Δράσεις που σχετίζονται με τον αλιευτικό τουρισμό και τους αλιείς για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
τους.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 24
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
30/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Περιβάλλον
Αριθμός συμμετεχόντων
5
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δημοσίων συμφερόντων
1
ΚΡΗΤΗΣ
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1) Να αναλάβει ένα φορέας συνολικά στην περιοχή την ανάδειξη όλων των υποδομών και των χαρακτηριστικών της
σχεδιάζοντας ολοκληρωμένα πακέτα θεματικού τουρισμού 4-5 ήμερων, διαδρομές για τη χλωρίδα, την πανίδα, τη
γεωλογία και τον πολιτισμό της περιοχής, συμμετέχοντας παράλληλα σε θεματικές εκθέσεις και αναλαμβάνοντας
δράσεις ενημέρωσης και προβολής 2) Παραγωγή και έκδοση θεματικών οδηγών και χαρτών για το σύνολο της
περιοχής στις πιο κοινές γλώσσες, που να εστιάζουν στο βοτανικό, ορνιθολογικό και γεωλογικό τουρισμό 3)
Δημιουργία σημείων πληροφόρησης και μικρά υπαίθρια, ανοικτά σημεία πληροφόρησης που να αντέχουν στις
ατμοσφαιρικές συνθήκες, να διαμορφωθούν πινακίδες και θεματικά φυλλάδια ενημέρωσης και να οργανωθούν
δράσεις πληροφόρησης και ανάδειξης 4) Εκπόνηση μελέτης που θα συγκεντρώσει όλα τα μονοπάτια και τις διαδρομές
στην περιοχή (ορειβατικές, περιπατητικές, φυσιολατρικές κλπ), να τις αξιολογήσει, να τις αποτυπώσει σε χάρτες και
πάνω σε αυτές να βασιστούν πακέτα θεματικού τουρισμού. 5) Να δοθούν κίνητρα και δυνατότητες για δημιουργία
βασικών υποδομών, οργάνωσης και εξοπλισμού σε μικρές ομάδες ιδιωτών μέσω ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ που μπορούν να
δημιουργηθούν σε δήμους και οι οποίες θα εστιάζουν και θα υποβοηθούν την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στις
περιοχές τους 6) Να αναπτυχθούν συνεργασίες με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς για την
υλοποίηση κοινών δράσεων με θεματικό ενδιαφέρον όπως η περίθαλψη πουλιών, η διαχείριση Hot spot
βιοποικιλότητας και συντήρησης γεωτόπων, που θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες ή άλλες υποδομές που
θα σχεδιαστούν. Οι συνεργασίες θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή workshops, θερινών σχολείων, επιδείξεων ή και
φεστιβάλ. 7) Υποστήριξη και ενίσχυση δράσεων τοπικών ή διεθνών οργανώσεων με στοχευμένο κοινό και θεματικό
πεδίο, και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα ετήσιας επανάληψης. Τέτοιες δράσεις είναι διασχίσεις βουνών με ποδήλατα,
άλογα, ή με τα πόδια, οι αναβάσεις κορυφών, οι χειμερινές διασχίσεις όπως το Piera Creta, οι ορεινοί αγώνες, οι
θεματικές συναντήσεις συλλόγων κ.λπ. 8) Να ενισχυθούν και να υποστηριχτούν δράσεις ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για τα κρίσιμα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η περιοχή ως συνέπεια
της κλιματικής αλλαγής.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 25
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
30/8/2016
2
Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Δημοσίων
1
ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Από το ΙΣΠΕ έγινε πρόταση για : Ανάδειξη της σημασίας και της αξίας των σπηλαίων του Γεωπάρκου Ψηλορείτη μέσα
από τη Διοργάνωση συνεδρίου για τα Σπήλαια του Γεωπάρκου, Διοργάνωση σπηλαιολογικών εκδηλώσεων με τη
συμμετοχή και των παιδιών, Διοργάνωση επισκέψεων σε σπήλαια για τους κατοίκους της περιοχής με ξεναγήσεις
από ειδικούς, Πραγματοποίηση εκδόσεων (έκδοση βιβλίου, ενημερωτικής αφίσας, και πολύπτυχων) και παραγωγές
μικρής διάρκειας βίντεο (2-λεπτα), Ομιλίες σε σχολεία και εκδηλώσεις σε κομβικά σημεία πέριξ του Ψηλορείτη. 2)
Φαράγγια Γεωπάρκου Ψηλορείτη. Παρουσίαση των 3 σημαντικότερων φαραγγιών του Γεωπάρκου Ψηλορείτη που
είναι το Ζωνιανό, το Γωνιανό και το Καμαραϊκό. 3). Πρωτότυπη έντυπη έκδοση/λέυκωμα με εικόνες των γεώτοπων
του Γεωπάρκου Ψηλορείτη τραβηγμένες με DRONE με την ονομασία «Το Γεωπάρκο από ψηλά». Προβολή των
εικόνων και διανομή του εντύπου σε σειρά ομιλιών σε σχολεία και εκδηλώσεις σε κομβικά σημεία πέριξ του
Ψηλορείτη. Επικουρικά μπορεί να γίνει και παραγωγή μικρής διάρκειας βίντεο (10-λεπτο) με εντυπωσιακά εναέρια
πλάνα. Η πρόταση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων. 4) Ανάδειξη και προστασία των σπηλαίων
Σφεντόνη, Μελιδονίου και Ιδαίου Άντρου με δράσεις όπως α) Η διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης των ξεναγών
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των σπηλαίων β) Διοργάνωση συνεδρίου για τα τουριστικά αξιοποιημένα σπήλαια της Ελλάδας γ) Αλλαγή των
κάγκελων από τις εισόδους των σπηλαίων Σφεντόνη και Μελιδόνι με άλλες φιλικών προδιαγραφών προς τα
χειρόπτερα (νυχτερίδες) [μελέτη και αδειοδότηση] δ) Έκδοση οδηγού ενιαίου ύφους για τα σπήλαια ε) Πιλοτική
εφαρμογή τηλεματικής στο σπήλαιο Σφεντόνη (ή και Μελιδονίου) που θα περιλαμβάνει μετάδοση εικόνας έγχρωμης
και υπέρυθρης με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν
είναι: α) Διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων – αγώνων όπως ενδεικτικά αναφέρονται το Pierra Creta, Vertical Run,
Psiloritis Marathon Race κλπ. Β) Πραγματοποίηση σχολών για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων της
περιοχής σε δραστηριότητες υπαίθρου: σκι, πεζοπορία, αναρρίχηση, σπηλαιολογία. Γ) Ανάδειξη του δικτύου
μονοπατιών που διατρέχουν τον Ψηλορείτη Δ) Ανάδειξη της σημασίας και της αξίας της παραλίας Ρεθύμνου.
Προτείνεται η πραγματοποίηση μιας σειράς δράσεων για την ανάδειξη της σημασίας και της αξίας της παραλίας: α)
παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού για το φυσικό περιβάλλον της παραλίας με έμφαση στις αμμοθίνες και τη
θαλάσσια χελώνα, β) ενημέρωση των λουόμενων για τους κανόνες συμπεριφοράς (τροχοφόρα, αποτσίγαρα,
μοίρασμα σταχτοδοχείων, γ) διοργάνωση καθαρισμών με συμμετοχή πολιτών, δ) τοποθέτηση ενημερωτικής
πινακίδας στην προστατευόμενη από ΠΔ εκβολή Πλατανέ, ε) περίφραξη και σήμανση των τελευταίων αμμοθινών στο
ανατολικό άκρο της παραλίας, στ) δράσεις ενημέρωσης μέσω των ΜΜΕ, ζ) πραγματοποίηση ημερίδων και ομιλιών.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 26
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
31/8/2016
Αγρότες και Επιχειρήσεις Μεταποίησης
5
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ιδιωτικών
1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1) Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς κτηνοτρόφων για τη δημιουργία επισκέψιμων κτηνοτροφικών αγροκτημάτων
(υποδομές για υποδοχή επισκεπτών και επίδειξη της διαδικασίας του αρμέγματος, της κουράς, της τυροκόμησης κ.λπ.)
2) Να δοθεί βαρύτητα σε εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων όπως καταλύματα, ταβέρνες κ.λπ. με στόχο τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών 3) Να γίνει προσπάθεια για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τομέα του
τουρισμού 4) Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων που σχετίζονται με την
παραγωγή και τυποποίηση ζωοτροφών από φύλλα ελιάς και υποπροϊόντα ελαιουργείων (πυρηνόξυλο) και για την
τυποποίηση της ελιάς ΠΟΠ Αμπαδιάς.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 27
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν
ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΑΕ

Σύσκεψη διαβούλευσης
31/8/2016
Τοπικές Επιχειρήσεις
5
Είδος φορέων
Ιδιωτικών
συμφερόντων

Συμμετέχοντες (αριθμός)
1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Αντιμετώπιση, στο βαθμό που δίνεται η δυνατότητα μέσω του τοπικού προγράμματος, των παρακάτω θεμάτων, που
αποτελούν και σημαντικές ανάγκες της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης : 1) Μείωση των μεσαζόντων για την
πώληση των τοπικών προϊόντων 2) Να αναπτυχθούν συνεργασίες που θα δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 3) Κοινή προβολή της ταυτότητας της περιοχής μέσα από την υλοποίηση
δράσεων προβολής προώθησης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 4) Δράσεις ανάδειξης και διατήρησης της φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς με τη δημιουργία μονοπατιών, θέσεων θέας, περιπατητικών διαδρομών κ.λπ. έτσι ώστε
να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου 5)
Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 6)
Δράσεις κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου 7) Δράσεις διασύνδεσης των τομέων
της οικονομίας (πρωτογενή με τριτογενή κυρίως) 8) Οργάνωση περιηγητικών διαδρομών έτσι ώστε να δοθεί η
δυνατότητα να μετακινηθούν επισκέπτες από την παραλιακή ζώνη στην ενδοχώρα 9) Αξιοποίηση των υφιστάμενων
υποδομών (μουσεία, λαογραφικές συλλογές, επισκέψιμοι χώροι της πρωτογενούς παραγωγής π.χ. επισκέψιμα
οινοποιεία κ.λπ.) με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή και 10) Ενδυνάμωση του ρόλου των
δικτύων και των συνεργασιών.
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Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 28
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
31/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου
Αριθμός συμμετεχόντων
7
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

Δημοσίων συμφερόντων

1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχει ήδη αποσταλεί στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ έγγραφο με αριθμό 1188/23-3-2016 στο
οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις του Δήμου για κάθε τομέα της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα συνοπτικά στο έγγραφο
αναφέρεται: 1) Η ανάγκη δημιουργίας μεταποιητικών μονάδων της πρωτογενούς παραγωγής 2) Η ενθάρρυνση της
οικοτεχνίας και μικρών μεταποιητικών μονάδων οικογενειακής μορφής 3) Η διασύνδεση της οικοτεχνίας με τον
τουριστικό κλάδο 4) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ενσωμάτωση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στην
παραγωγή και η πιστοποίηση κατά ISO 5) Η ανάδειξη μητάτων και παλιών παραδοσιακών κτισμάτων (ελαιοτριβεία,
φάμπρικες, αλευρόμυλοι κ.λπ.) 6) Ενίσχυση παραδοσιακών τεχνών μέσω της οικοτεχνίας 7) Ενίσχυση για τη
δημιουργία επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και υποδομών διανυκτέρευσης 8) Στήριξη για τη
δημιουργία χώρων γευσιγνωσίας, υποδομών πολιτισμού και ψυχαγωγίας και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού 9)
Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 10) Στήριξη επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας 11) Σε ότι αφορά τα δημόσια έργα υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για αναπλάσεις, υδρεύσεις, αποχετεύσεις,
ομβροδεξαμενές και έργα πολιτιστικού χαρακτήρα.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 29
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Σύσκεψη διαβούλευσης
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
31/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Τοπικός πληθυσμός και Συλλογικοί Φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων
19
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΙΔΙΩΤΕΣ

Ιδιωτικών Συμφερόντων

1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1)Αναφέρθηκε η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 2)
Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη δημιουργία μικρών μονάδων παραγωγής και τυποποίησης γαλακτοκομικών
προϊόντων (τυρί, μυζήθρα, γιαούρτι κ.λπ.) 3) Τονίσθηκε η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των χώρων εστίασης
(ταβέρνες και παραδοσιακά καφενεία) και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την ανάγκη
δημιουργίας νέων χώρων λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας 4) Καταγράφηκε η ανάγκη για τη δημιουργία
γραφείων παροχής υπηρεσιών και γραφεία εξυπηρέτησης των κατοίκων 5) Εκτιμήθηκε ότι ο αριθμός των κλινών σε
επίπεδο δήμου είναι περιορισμένος και απαιτείται αύξηση της δυναμικότητας 6) Αναφέρθηκε η ανάγκη
αποκατάστασης παλαιών παραδοσιακών κτισμάτων και η παραχώρηση της χρήσης τους σε πολιτιστικούς κυρίως
φορείς για χρήση ως πολιτιστικά κέντρα 7) Τονίσθηκε η ανάγκη τυποποίησης, συσκευασίας και προώθησης τοπικών
προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής όπως είναι η ελιά της Αμπαδιάς που είναι χαρακτηρισμένη ως ΠΟΠ καθώς και
η παραγωγή και τυποποίηση νέων προϊόντων τύπου πάστας ελιάς κ.λπ..
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 30
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
2/9/2016
Πολιτιστικοί Σύλλογοι
4
Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Δημοσίων Συμφερόντων
1
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1)Αναπαλαίωση και διαμόρφωση παλαιών κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου για πολιτιστικές και κοινωνικές
δράσεις και την αποπεράτωση και επέκταση κτιρίων για πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις 2) Αναπλάσεις –
ηλεκτροφωτισμοί και πλακοστρώσεις οικισμών 3) Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων (φάμπρικες,
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ελαιουργεία, βρύσες, γεφύρια κ.λπ.) 4) Οπτικοακουστική καταγραφή ιστορικής – γλωσσικής και πολιτιστικής μνήμης,
μορφών οικιακής οικονομίας και μουσικής παράδοσης 5) Ανάδειξη και διασύνδεση θεματικών μονοπατιών,
διαδρομών, θέσεων θέας κ.λπ. 6) Διαμόρφωση χώρων για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων 7) Ανάδειξη και
προβολή ιστορικών και πολιτιστικών υλικών μέσα από εκδόσεις και ηλεκτρονικά μέσα 8) Δημιουργία ιστοσελίδων
προβολής των πολιτιστικών συλλόγων 9) Οργάνωση συναντήσεων πολιτιστικών φορέων 10) Δημιουργία κέντρων
έρευνας μελέτης και διάδοσης των παραδοσιακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 11) Ανάπτυξη προγραμμάτων
δεντροφύτευσης και συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος 12) Δράσεις εθελοντισμού και πολιτικής
προστασίας (κυρίως από πυρκαγιές)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 31
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
6/9/2016
Γυναίκες
3
Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ιδιωτικών
1
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ συμφερόντων
ΚΡΗΤΗΣ
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Ανάγκη για ανάπτυξη δράσεων: 1) Προβολής προώθησης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της συμμετοχής
σε εκθέσεις 2) Ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού 3) Καταγραφής και ανάδειξης τοπικών παραδοσιακών
τεχνικών όπως είναι η υφαντική, η κεραμική κ.λπ. και καταγραφής εθίμων και παραδόσεων 4) Παραγωγής νέων
προϊόντων, προσαρμοσμένων στις νέες αγορές, βασισμένων στα παραδοσιακά μοτίβα 5) για επενδύσεις τύπου
λιανικού εμπορίου που σχετίζονται με την πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε αστικές περιοχές 6)
Ενδιαφέρον για ανάπτυξη οικοτεχνικών δραστηριοτήτων 7) Οργάνωση συνεδρίων με θεματικές ενότητες από την
πρωτογενή παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων της (π.χ. ψωμί και πλουμιστό κουλούρι κ.λπ.) 8)
Δημιουργία δικτύου γυναικείων συνεταιρισμών για παραγωγή και εμπορία προϊόντων όπως ρούχα, παπούτσια κ.λπ.
βασισμένα στα παραδοσιακά πρότυπα.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 32
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
6/9/2016
Τοπικές Επιχειρήσεις
2
Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ιδιωτικών
1
ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ STEP-C
συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
1)Προτάθηκαν οι παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις: Τουρισμός - Πολιτισμός - Περιβάλλον - Αγροτοδιατροφή –
Επιχειρηματικότητα.
Αναλυτικά και για κάθε τομέα : α. Τουρισμός - Πολιτισμός – Περιβάλλον α1) Υποστήριξη καινοτόμων δραστηριοτήτων
εναλλακτικού τουρισμού α2) Αναζήτηση επιτυχημένων παραδειγμάτων α3) Συνεργασία με ακαδημαϊκά - ερευνητικά
ιδρύματα για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων με χρήση νέων τεχνολογιών, αξιοποίηση υφιστάμενης
τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων α4) Αναβάθμιση καταλυμάτων με χρήση νέων τεχνολογιών α5)
Σύνδεση τουρισμού με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε ξενοδοχεία
της Κρήτης α6) Οργανωμένο μάρκετινγκ και ενίσχυση ταυτότητας α7)Δράσεις προώθησης, συμμετοχή σε εκθέσεις,
συνδυασμός πολιτιστικών εκδηλώσεων με αγορές κ.λπ. α8) Δημιουργία δικτύων (clusters) για τη βελτίωση της
ποιότητας και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και της οικοτεχνίας β. Αγροτοδιατροφικό β1) Αναβάθμιση
τοπικών προϊόντων β2) Δράσεις πιστοποίησης και βελτίωσης ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.) β3) Συσκευασία προϊόντων,
λειτουργικά τρόφιμα β4) Δημιουργία ταυτότητας τοπικών αγροτικών προϊόντων β5) Δράσεις προώθησης, συμμετοχή
σε εκθέσεις, συνδυασμός πολιτιστικών εκδηλώσεων με αγορές κ.λπ. β6) Μείωση του χρόνου στην εφοδιαστική
αλυσίδα, νέες καινοτόμοι μέθοδοι προώθησης των αγροτικών προϊόντων β7)
Σύνδεση
τοπικών
αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων με παράδοση και πολιτισμό γ. Οριζόντιες δράσεις γ1)Δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και
συνεργασίας, κατάρτιση γ2)Δικτύωση μικρών επιχειρήσεων, για δημιουργία οικονομιών συγκέντρωσης και σκοπού,
ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων μάρκετινγκ και προώθησης γ3) Διαχρονική στήριξη
επιχειρήσεων της ενδοχώρας από ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και τους φορείς επιχειρηματικότητας
(Επιμελητήρια, Εμπορικοί Σύλλογοι κ.λπ.) γ4) Κατοχύρωση και προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας, προστασία
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τοπικών παραδοσιακών προϊόντων γ5) Δράσεις στήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δικτύωση κοινωνικών
επιχειρήσεων της ενδοχώρας γ6) Αξιοποίηση δράσεων από τη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Σε σχέση με την ιεράρχηση, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις παρακάτω κατευθύνσεις, με σειρά προτεραιότητας:
1) Υποστήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 2)Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 3) Προώθηση της συμμετοχής,
της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 4) τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και
κρατών 5) Ενίσχυση καινοτομίας και χρήση νέων τεχνολογιών σε όλες τις δράσεις 6) Εισαγωγή πρακτικών αειφορίας
7) Διασύνδεση τουρισμού - πολιτισμού - αγροτοδιατροφικού τομέα.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 33
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Σύσκεψη διαβούλευσης
6/9/2016
Επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του εμπορίου
4
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ιδιωτικών συμφερόντων
2
TARGET Consulting
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Διαπιστώθηκε η ανάγκη για συνεργασία με το σύνδεσμο σε θέματα : 1) Προβολής προώθησης των τοπικών προϊόντων
τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές 2) Marketing για την είσοδο των τοπικών προϊόντων στις αγορές 3)
Ανάπτυξης συνεργασιών και διεπαγγελματικών εμπορικών σχέσεων και επαφών 4) Νέων αγορών και ζήτησης νέων
προϊόντων 5) Συνεργασίας και συντονισμού φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με τη μεταποίηση και εμπορία
τοπικών προϊόντων
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 34
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σύσκεψη διαβούλευσης
6/9/2016
Επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
3
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
Δημοσίων συμφερόντων

1

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Απαιτείται συνεργασία μεταξύ ερευνητικών και τοπικών φορέων στην περιοχή του Ψηλορείτη (επιχειρήσεων, ΟΤΑ
κ.λπ.) για την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν κυρίως: Α) Τα τυροκομικά προϊόντα και ειδικότερα α1) τη βελτίωση
των προδιαγραφών ασφαλείας, εμπορίας των γαλακτοκομικών προϊόντων α2) την τυποποίηση των διαδικασιών
παραγωγής τους α3) την εισαγωγή νέων μεθοδολογιών συσκευασίας τυποποίησης και εμπορίας που θα επιμηκύνουν
το χρόνο ζωής τους με ταυτόχρονη διατήρηση της μικροβιολογικής τους ασφάλειας Β) τα αρωματικά φυτά
(καλλιέργεια, μεταποίηση αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών). Στην κατεύθυνση αυτή παρατέθηκαν μια σειρά
προτάσεων που στηρίζονται στην εμπειρία του Πανεπιστημίου Κρήτης, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το
αντικείμενο συνεργατικών σχημάτων όπως : 1.Η ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών μοντέλων συμπεριφοράς
μικροοργανισμών που σχετίζονται με την μικροβιολογική ασφάλεια προϊόντων τυρογάλακτος- Τυποποίηση ποιότητας
και εισαγωγή νέων μεθοδολογιών συσκευασίας και εμπορίας 2) Η καλλιέργεια, μεταποίηση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών / Διερεύνηση της χρήσης των αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά ως alternatives to
Antibiotics as Growth Promoters For Use in Animal Production.
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 35
Είδος
ενέργειας
(π.χ.
ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν
Ο.Τ.Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
–
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ηλεκτρονική διαβούλευση / Δελτία διαβούλευσης
31/8/2016
Ο.Τ.Α. / Φορείς της περιοχής / Τοπικός πληθυσμός
7 Δελτία διαβούλευσης
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
Δημοσίων συμφερόντων

7
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Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Από τα δελτία διαβούλευσης που κατατέθηκαν έγινε εξαγωγή των παρακάτω συμπερασμάτων
1) Από την Ομάδα Τοπικής Δράσης αποτυπώθηκε συνοπτικά το όραμα για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του
τοπικού προγράμματος και, βάσει των συμπληρωμένων δελτίων διαβούλευσης, διαφάνηκε πλήρη συμφωνία όλων των
παραπάνω φορέων σχετικά με το αναπτυξιακό όραμα της περιοχής 2) Ζητήθηκε να συμπληρωθεί πίνακας εντοπισμού
και καταγραφής των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών της κάθε περιοχής. Στόχος ήταν η
συμβολή των τοπικών φορέων στην κατάρτιση της SWOT ανάλυσης από την Ομάδα Τοπικής Δράσης, πράγμα το οποίο
και έγινε, αφού όλα τα στοιχεία που καταγράφηκαν λήφθηκαν υπόψη και αποτυπώθηκαν ανάλογα. 3) Ζητήθηκε να
γίνει ιεράρχηση των ενδεικτικών θεματικών κατευθύνσεων με στόχο τη διερεύνηση των προτεραιοτήτων των τοπικών
φορέων. Από τα συμπληρωμένα δελτία διαβούλευσης διαφάνηκε να υπάρχει σύγκληση σχετικά με την κεντρική
θεματική κατεύθυνση του τοπικού προγράμματος για την κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης. Επίσης
βάσει της ιεράρχησης προέκυψαν και οι δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις 4) Ζητήθηκε να γίνει βαθμολόγηση με
μέγιστο το 100 σε ένα ενδεικτικό πίνακα δράσεων έτσι ώστε να διερευνηθεί τόσο το ενδιαφέρον των φορέων για τις
δράσεις του τοπικού προγράμματος όσο και η βαρύτητα της κάθε δράσης για τους διαβουλευόμενους φορείς. Κατά την
κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής από την ΟΤΔ λήφθηκε υπόψη η παραπάνω βαθμολόγηση σχετικά με την
βαρύτητα των δράσεων.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 36
Είδος
ενέργειας
(π.χ.
ημερίδα,
σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
Ομάδα/ες στόχος
Αριθμός συμμετεχόντων
Φορείς που συμμετείχαν

Ηλεκτρονική διαβούλευση / Δελτία καταγραφής έργων
31/8/2016
Ο.Τ.Α.
7
Είδος φορέων

Συμμετέχοντες (αριθμός)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ Δημοσίων συμφερόντων
1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Κατατέθηκαν από 7 δήμους δελτία καταγραφής έργων από τα οποία προτάθηκαν 71 έργα συνολικού προϋπολογισμού
22.085.040,82 €. Η επεξεργασία των δελτίων κατέδειξε τα παρακάτω συμπεράσματα :
1) Στη δράση που αφορά τη δημιουργία, επέκταση και βελτίωση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας
κατατέθηκε το 49,30 % του συνόλου των έργων – 35 έργα και 62,61% του συνολικού προϋπολογισμού των
προτεινόμενων έργων
2) Στη δράση που αφορά τη δημιουργία, επέκταση και βελτίωση βασικών τοπικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσμός κατατέθηκε το 16,90 % του συνόλου των έργων – 12 έργα και το 10,93% συνολικού προϋπολογισμού των
προτεινόμενων έργων
3) Στη δράση που αφορά τη δημιουργία, επέκταση και βελτίωση υποδομών αναψυχής και τουριστικών υποδομών
κατατέθηκε το 12,68 % του συνόλου των έργων - 9 έργα και το 10,99% συνολικού προϋπολογισμού των
προτεινόμενων έργων
4) Στη δράση που αφορά την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κατατέθηκε το 12,68 % του
συνόλου των έργων – 9 έργα και το 5,05% του συνολικού προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων
5) Στη δράση που αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατατέθηκε το 8,45 % του
συνόλου των έργων – 6 έργα και το 10,41% του συνολικού προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων
Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α 37
Είδος
ενέργειας
(π.χ. Ηλεκτρονική διαβούλευση / Ιδιώτες και Συλλογικοί Φορείς
ημερίδα, σύσκεψη)
Ημερομηνία διεξαγωγής
31/8/2016
Ομάδα/ες στόχος
Τοπικοί Φορείς και Ιδιώτες
Αριθμός συμμετεχόντων
54
Φορείς που συμμετείχαν
Είδος φορέων
Συμμετέχοντες (αριθμός)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – Δημόσιων
και
Ιδιωτικών 3
ΑΜΚΕ – ΙΔΙΩΤΕΣ
συμφερόντων
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
Κατατέθηκαν συνολικά 54 δελτία επενδυτικού ενδιαφέροντος με συνολικό κόστος 11.000.000,00 €. Η επεξεργασία
των δελτίων επενδυτικού ενδιαφέροντος κατέδειξε τα παρακάτω : 1) Σε ότι τους ιδιώτες το ενδιαφέρον εκδηλώνεται
στους παρακάτω τομείς : στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε χώρους εστίασης και καταλύματα, στις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στον εκσυγχρονισμό οινοποιείων και στη δημιουργία χώρων γευσιγνωσίας, στα
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επισκέψιμα αγροκτήματα, στη δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης, στην τυποποίηση της πρωτογενούς παραγωγής,
στην οικοτεχνία, στη δημιουργία γραφείων παροχής υπηρεσιών, στη δημιουργία θεματικών πάρκων, στη λιανική
πώληση, στον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών, στη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό ιχθυοπωλείων, στις λαϊκές τέχνες,
στη δημιουργία αποσταγματοποιίων 2) Σε ότι αφορά τα έργα δημόσιου χαρακτήρα εκδηλώνεται ενδιαφέρον για τη
δημιουργία ή εκσυγχρονισμό μουσείων, εκθετηρίων, λαογραφικών συλλογών, στη δημιουργία υπαίθριων χώρων για
πολιτιστικές εκδηλώσεις, στη δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας για παιδιά (παιδικές χαρές), στη δημιουργία ή
εκσυγχρονισμό κέντρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και στη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο
παράρτημα του φακέλου Β, στα αντίγραφα της διαβούλευσης συμπεριλαμβάνονται 10 ενδεικτικά δελτία επενδυτικού
ενδιαφέροντος που κατατέθηκαν στην ΟΤΔ.

1.3

Συνοπτική καταγραφή αποτελεσμάτων

Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με τους εκπροσώπους των φορέων της περιοχής, τον τοπικό
πληθυσμό και τους Ο.Τ.Α. κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης είχαν ως βασικό στόχο
τη διερεύνηση των αναπτυξιακών και επενδυτικών δυνατοτήτων της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, τον
επενδυτικό προσανατολισμό των δυνητικών επενδυτών της περιοχής αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας με
επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συζήτηση σε όλες τις διαβουλεύσεις – συναντήσεις, δεν ήταν μονοτομεακή αλλά
λόγω της αλληλεπίδρασης των τομέων μεταξύ τους, αφορούσε σχεδόν όλους τους τομείς (οικονομία, κοινωνία,
περιβάλλον, πολιτισμό κ.λπ.). Οι τομείς στους οποίους επικεντρώθηκε η συζήτηση και οι φορείς που συμμετείχαν
αναφέρονται παρακάτω:
ΤΟΜΕΑΣ

Α/Α

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13

ΦΟΡΕΑΣ

Περιβάλλον

Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης, ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης

Πολιτισμός

Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκπρόσωποι πολιτιστικών
συλλόγων στις συναντήσεις με τοπικό πληθυσμό

Τοπική
Αυτοδιοίκηση
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

ΟΤΑ και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα

Κοινωνική Συνοχή

Σωματείο ΑΜεΑ Ρεθύμνου, Αγροτικός Οικοτεχνικός Συν/σμός ΙΔΑΙΑ ΓΗ,
Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης

Δικτύωση
Συνεργασίες

και

Δίκτυο ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΑΕ, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αγροτικός Τομέας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου, Άτυπο Δίκτυο «Ρίζα»

Αλιευτικός Τομέας

Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, Εκπρόσωποι αλιευτικών συλλόγων στις
συναντήσεις με τοπικό πληθυσμό, Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αγίας
Γαλήνης Δήμου Λάμπης «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ», Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου
Ρεθύμνης

Εμπόριο

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου

Επιστήμη, Έρευνα
Τεχνολογία

και

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Επιστημονικό Τεχνολογικό
Πάρκο Κρήτης STEP-C, Πανεπιστήμιο Κρήτης (3 φορείς)

Τουριστικός Τομέας

Ένωση Ξενοδόχων Νοτίων Περιοχών Ρεθύμνου, Ιδιώτες στις συναντήσεις
με τοπικό πληθυσμό

Μεταποίηση

Επιμελητήριο Ρεθύμνου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Για
όλους
παραπάνω τομείς

τους

Συναντήσεις διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό, συλλογικούς φορείς
και ΟΤΑ της περιοχής σε όλους τους Δήμους της περιοχής εφαρμογής του
τοπικού προγράμματος

Αν και τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης ήταν γνωστά στην ΟΤΔ, μιας και δραστηριοποιείται στην περιοχή από
το 1988 με την υλοποίηση όλων των προηγούμενων φάσεων του προγράμματος LEADER, εντούτοις από τη
διαβούλευση προέκυψαν αρκετά συμπεράσματα τα οποία η Ομάδα ενσωμάτωσε στο τοπικό της σχέδιο και στις
προτεινόμενες δράσεις. Τα κυριότερα συμπεράσματα σε κάθε τομέα διαβούλευσης είναι :
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Περιβάλλον: Μετά και το χαρακτηρισμό της περιοχής του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη ως Γεωπάρκο της UNESCO
αναδείχθηκε η ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν : α) την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του τοπικού
πληθυσμού σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας της βιοποικιλότητας και της γεωποικιλότητας β) την περαιτέρω
προβολή της περιοχής γ) την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας που αποκτούν τόσο η περιοχή όσο και τα παραγόμενα
τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες δ) την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών
πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών
οικοσυστημάτων υψηλής αξίας.
Πολιτισμός: Στο συγκεκριμένο τομέα διαφάνηκε έντονο ενδιαφέρον για α) αποκατάσταση μνημείων και κτιρίων
πολιτιστικής κληρονομιάς, β) δημιουργία πολυλειτουργικών κέντρων, μουσείων, λαογραφικών συλλογών κ.λπ., γ)
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δ) οπτικοακουστική καταγραφή ιστορικής – γλωσσικής και πολιτιστικής
μνήμης, μορφών οικιακής οικονομίας και μουσικής παράδοσης.
Κοινωνική συνοχή: Διαφάνηκε η ανάγκη ιδιαίτερης αντιμετώπισης ορισμένων ομάδων πληθυσμού όπως είναι οι νέοι,
οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Για το λόγο αυτό η ΟΤΔ στο τοπικό της πρόγραμμα
συμπεριέλαβε δράση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην οποία εκτός από τους παραπάνω δικαιούχους
συμπεριλαμβάνει και τα συλλογικά και συνεργατικά σχήματα αυτών όπως π.χ. ΚΟΙΝΣΕΠ.
Δικτυώσεις και Συνεργασίες: Κατά τη συνάντηση της ΟΤΔ με το μοναδικό, στην παρούσα φάση, δίκτυο στην περιοχή,
αλλά και από συναντήσεις με Δήμους, Επιμελητήρια και άλλους φορείς τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της δημιουργίας
δικτύων ή εκσυγχρονισμού αυτών με στόχο την κοινή παροχή υπηρεσιών ή την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων που
απασχολούν την περιοχή. Η ΟΤΔ συμπεριέλαβε δράση για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ομοειδών ή
συμπληρωματικών επιχειρήσεων ή επέκταση δραστηριότητας των υφιστάμενων δικτύων.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αγροτικός τομέας : Η ανάγκη για την ύπαρξη συμπληρωματικού εισοδήματος και ο προσανατολισμός σε
δραστηριότητες συμπληρωματικές στον αγροτικό τομέα διαφάνηκε πιο έντονα από κάθε άλλη φορά. Τα
πολυλειτουργικά αγροκτήματα και η οικοτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. μικρά τυροκομεία) αποτέλεσαν αντικείμενο
συζήτησης στην πλειοψηφία των συναντήσεων. Η Ο.Τ.Δ. ενσωματώνοντας αυτό το ενδιαφέρον στο τοπικό της
πρόγραμμα συμπεριέλαβε δράση για την υλοποίηση πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και ίδρυση - επέκταση ή
εκσυγχρονισμό μονάδων οικοτεχνίας.
Αλιευτικός τομέας: Κατά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν υπήρξε κεντρικό το ζήτημα της έλλειψης δημοσίων
υποδομών στήριξης της αλιείας (λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, τεχνητοί ύφαλοι κ.λπ.). Επίσης τονίστηκε από τους
αλιείς η ανάγκη για τη στήριξή τους σε ότι αφορά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εντός και εκτός του επαγγέλματός τους όπως είναι π.χ. οι χώροι εστίασης, ο αλιευτικός τουρισμός, ο
καταδυτικός τουρισμός, τα θαλάσσια πάρκα κ.λπ.).
Εμπόριο : Ανάγκη για συνεργασία με εξαγωγικούς φορείς με στόχο την προβολή προώθηση των τοπικών προϊόντων, τη
διεύρυνση των αγορών και τη συνεργασία και συντονισμό φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με τη μεταποίηση
και εμπορία τοπικών προϊόντων.
Επιστήμη, έρευνα και τεχνολογία: Η ΟΤΔ διαπιστώνοντας από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο με το
σύνδεσμο εξαγωγέων Κρήτης όσο και με τους τοπικούς φορείς την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών α) για τη
δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, β) τη βελτίωση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής γ) την
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον και δ) τη μείωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενσωμάτωσε στο
πρόγραμμά της τρεις δράσεις συνεργασίας που σχετίζονται με τις παραπάνω θεματικές ενότητες.
Τουριστικός τομέας: Αποτυπώθηκε η άποψη ότι: α) απαιτείται η στροφή σε νέες αποτελεσματικότερες μορφές
τουρισμού όπως είναι τα πολυλειτουργικά και επιδεικτικά αγροκτήματα τα οποία σε συνδυασμό με την οικοτεχνία θα
διαφοροποιήσουν το τουριστικό προϊόν και β) αύξηση της δυναμικότητας σε κλίνες στην περιοχή. Επίσης διαπιστώθηκε
περισσότερο έντονα από ποτέ η ανάγκη για διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τομέα του τουρισμού
(αγροδιατροφικό σύμπλεγμα) και τονίστηκε η ανάγκη στήριξης για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς με στόχο διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος (μονοπάτια, θέσεις θέας,
παρατηρητήρια κ.λπ.).
Μεταποίηση: οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στη πρώτη και δεύτερη μεταποίηση των προϊόντων και
υποπροϊόντων (φύλλα ελιάς και πυρηνόξυλο) της πρωτογενούς παραγωγής και στην τυποποίησή τους σε νέες
συσκευασίες πιο φιλικές στο χρήστη και πιο εύκολα προσβάσιμες στην αγορά.
Τα παραπάνω γενικά συμπεράσματα της διαβούλευσης λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος
τόσο με τον καθορισμό των θεματικών κατευθύνσεων και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης όσο και στο επίπεδο
προσδιορισμού των επί μέρους παρεμβάσεων από τον οποίο προήλθαν και οι προτεινόμενες δράσεις.
Αξίζει να τονίσουμε ότι παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων διαφάνηκε έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον, στα έργα ιδιωτικού αλλά και δημόσιου χαρακτήρα, παράλληλα εκφράστηκε επιφύλαξη και διστακτικότητα
σε ότι αφορά την υλοποίηση των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα κυρίως, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, της
πιστωτικής ασφυξίας, της φορολογίας και εν γένει της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Αίτημα παραγωγικών
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φορέων της περιοχής, των επιχειρηματιών και του ενδιαφερόμενου τοπικού πληθυσμού ήταν τα υψηλότερα ποσοστά
ενίσχυσης, συγκριτικά με τα οριζόντια προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου λόγω των
προαναφερθέντων προβλημάτων.
Τέλος στις περισσότερες διαβουλεύσεις τονίστηκε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που αυξάνουν
την απασχόληση, που συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση των τομέων της οικονομίας, που αξιοποιούν το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες
αξιοποιώντας εκτός των άλλων προϊόντα τοπικής παραγωγής κ.λπ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Η Ο.Τ.Δ., εκτός των άλλων, συμπεριέλαβε στο σχεδιασμό της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος και τα παραπάνω
προκειμένου να διευκολύνει του δυνητικούς δικαιούχους και να ελαχιστοποιήσει, στο βαθμό που το πρόγραμμα μπορεί
να συνεισφέρει σε αυτό, το επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον με παράλληλο σεβασμό στην αειφορική διαχείριση
του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ)

2.1

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς και οι αδυναμίες που εντοπίζονται από τα
δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης (φάκελος Α) μέσω της ανάλυσης SWOT. Εκτός από τα δυνατά και αδύνατα
σημεία της περιοχής εφαρμογής που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της , καταδεικνύονται ακόμα τα σημεία εκείνα
που προέρχονται κυρίως από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον, τα οποία θεωρούνται ότι μπορούν να αποτελέσουν
ευκαιρίες ή απειλές για την αναπτυξιακή της προοπτική. Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε είναι η εξής :
Σε πρώτο στάδιο έγινε λεπτομερής ανάλυση των Δυνατών – Αδύνατων Σημείων καθώς και των Ευκαιριών – Απειλών
με την εξής κατηγοριοποίηση : Α) Χωρικά Χαρακτηριστικά (Γεωγραφική Θέση – Αλληλεξαρτήσεις) Β) Δημογραφικά &
Κοινωνικά χαρακτηριστικά Γ) Οικονομικά χαρακτηριστικά με διάκριση ανά τομέα (πρωτογενή, δευτερογενή,
τριτογενή) καθώς και για το σύνολο της οικονομίας Δ) Περιβαλλοντικά & Πολιτιστικά χαρακτηριστικά, Ε) Υποδομές.
Η ανάλυση αυτού σταδίου είναι λεπτομερής, καταδεικνύοντας στοιχεία που άπτονται γενικότερων πολιτικών και δεν
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ανεπάρκεια οδικού δικτύου, έλλειψη βασικών
υπηρεσιών υγείας, παιδείας (λόγω υποστελέχωσης των αντίστοιχων δομών κ.λπ.). Η αναλυτική αυτή παρουσίαση
υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Πίνακας 2.1.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σε δεύτερο στάδιο έγινε σύνθεση της αναλυτικής SWOT στα σημεία εκείνα που θεωρούνται ότι μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο της τοπικής στρατηγικής.
Σε τρίτο στάδιο προσδιορίστηκαν οι Ανάγκες που απορρέουν από την εξέταση αυτών των κρίσιμων ζητημάτων βάσει
των οποίων δομήθηκε η Λογική Παρέμβασης του τοπικού προγράμματος (Στρατηγική, δράσεις και έργα) [Εικόνα 1]
Σύνθεση της SWOT ανάλυσης σε κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η τοπική στρατηγική
ΔΥ Ν ΑΤ Α Σ Η ΜΕ ΙΑ (

S T RE NG THS )

Α ΔΥ ΝΑ Τ Α ΣΗ Μ ΕΙ Α (

S1

Λειτουργική διασύνδεση ορεινών περιοχών με
παραλιακές ζώνες

W1

S2

Γειτνίαση με χώρους υψηλής επισκεψιμότητας
(αρχαιολογικοί χώροι, αστικά κέντρα)

W2

S3

Δυναμική ευρύτερη τουριστική αγορά

W3

S4

Σταθερή σταδιακή αύξηση επισκεπτών και
ικανοποιητική
πληρότητα
των
υποδομών
διανυκτέρευσης (περίπου στο 70 %)

W4

S5

Μικρότερη εξάρτηση από την εποχικότητα της
ζήτησης για το τουριστικό προϊόν σε σύγκριση με
την Κρήτη και την Ελλάδα

W5

S6
S7

Μεγάλος αριθμός αρχαιολογικών και ιστορικών
μνημείων καθώς και μνημείων της φυσικής,
πολιτιστικής κληρονομιάς και παραδοσιακών
οικισμών
Ήθη, έθιμα και παραδόσεις που δημιουργούν μια
ιδιαίτερη και μοναδική πολιτιστική ταυτότητα που

W6
W7

W E AK NESS ES)

Έλλειψη υποδομών τουριστικής αναψυχής
(κέντρα πληροφόρησης, μονοπάτια που
συνδέονται με την παρατήρηση της φύσης
και του γεωλογικού πλούτου, θέσεις θέας,
παρατηρητήρια, μη επαρκής σήμανση κ.λπ.)
Έλλειψη βασικών υποδομών αλιευτικού και
θαλάσσιου τουρισμού (πχ. Θαλάσσια πάρκα,
καταδυτικός τουρισμός, τεχνητοί ύφαλοι
κ.λπ.)
Μη οργανωμένη και αποσπασματική
προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης του
τουριστικού προϊόντος της περιοχής
Μικρός βαθμός ανάδειξης και αξιοποίησης
των
χαρακτηρισμένων
παραδοσιακών
οικισμών
Εγκατάλειψη
και
παρακμή
των
υφιστάμενων δημόσιων εγκαταστάσεων
(εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, αναψυχής,
πολιτισμού και μεταφορών) λόγω της
έλλειψης κονδυλίων
Έλλειψη οργανωμένης και συλλογικής
πολιτιστικής δράσης για την ανάδειξη της
τοπικής κληρονομιάς
Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή
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εκφράζεται μέσα από το τραγούδι, την ποίηση
(μαντινάδα), το χορό κ.λπ., η οποία συνδέεται άμεσα
με το ανάγλυφο του τοπίου και την ορεινότητα

S8

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

S9

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του
πολιτισμού αξιοποιώντας το πολιτιστικό κεφάλαιο
της περιοχής και έντονη πολιτιστική δραστηριότητα
(οργάνωση εκδηλώσεων ανάδειξης της τοπικής
κληρονομιάς)
Παραδοσιακή κουζίνα που αποτελεί πόλο έλξης
κατοίκων αστικών περιοχών και τουριστών καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους

τομέα (υποαπασχόληση - έλλειψη βασικών
υποδομών – εγκατάλειψη παραδοσιακών
καλλιεργειών)

W8

Χαμηλή ανταγωνιστικότητα παρεχόμενων
υπηρεσιών στο δευτερογενή και τριτογενή
τομέα

W9

Χαμηλή παραγωγικότητα και υψηλό κόστος
παραγωγής των αγροτικών προϊόντων

S10

Σχετικά ισχυρός πρωτογενής τομέας

W10

S11

Ισχυρό
brand
name
των
παραγόμενων
κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων σε εθνικό
επίπεδο

W11

S12

Αύξηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

W12

S13

Ευρεία ποικιλία γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων που τυγχάνουν ιδιαίτερης ποιότητας,
θρεπτικής και διατροφικής αξίας και είναι
χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ/ΠΓΕ

W13

S14

S15
S16

S17

S18

S19

Φυσικό περιβάλλον με πλούσια γεωποικιλότητα και
βιοποικιλότητα / Υψηλό ποσοστό της περιοχής
καταλαμβάνει
το
Γεωπάρκο
Ψηλορείτη,
αναγνωρισμένο ως «Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO»
Το 40% της έκτασης της περιοχής καταλαμβάνουν
εννέα (9) χαρακτηρισμένες περιοχές NATURA 2000
Πλήθος μικρών επιχειρήσεων που στηρίζουν τον
κατασκευαστικό
κλάδο
(Σιδηροκατασκευές,
ξυλουργεία, αλουμινοκατασκευές κ.λπ.)
Πλήθος μικρών επιχειρήσεων παραδοσιακής
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας (λαϊκή
τέχνη, κεραμικά, ξυλογλυπτική, φυσητό γυαλί,
μουσικά όργανα κ.λπ.)
Δημιουργία
συνείδησης
δικτυώσεων
και
συνεργασιών από προηγούμενες φάσεις του
προγράμματος LEADER μέσα από πρωτοβουλίες της
ΟΤΔ
Ικανοποιητική επενδυτική δραστηριότητα σε
προηγούμενες
φάσεις
των
προγραμμάτων
αγροτικής ανάπτυξης (π.χ. στην περιοχή του
Μυλοπόταμου υλοποιήθηκε το 60% της δημόσια
δαπάνης των έργων του άξονα 3 του ΠΑΑ 20072013 σε επίπεδο Κρήτης)

W14

W15
W16

Χαμηλή διείσδυση αγροτικών, αλιευτικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων στα ελληνικά
όσο και στα διεθνή δίκτυα διανομής
Ανεπαρκής σύνδεση του πρωτογενή με τους
άλλους δύο τομείς της οικονομίας
(δευτερογενή και τριτογενή).
Ελλιπής και αποσπασματική οργάνωση
δράσεων προώθησης των παραγόμενων
προϊόντων της αγροτικής και αλιευτικής
παραγωγής
Ανάπτυξη μη φιλικών προς το περιβάλλον
μεθόδων
αλιείας,
γεωργίας
και
κτηνοτροφίας / Χαμηλή βοσκοϊκανότητα
και ερημοποίηση των εδαφών
Υποβάθμιση και αλλοίωση του φυσικού και
οικιστικού περιβάλλοντος
Χαμηλός
βαθμός
αξιοποίησης
των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Μη ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών και
στερεών
αποβλήτων
κτηνοτροφικών,
γεωργικών και μεταποιητικών μονάδων

W17

Κακή ενεργειακή κατάσταση δημόσιων και
ιδιωτικών κτηριακών υποδομών

W18

Περιορισμένος
βαθμός
καθετοποίησης,
εκσυγχρονισμού και διαφοροποίησης της
αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής

W19

Έλλειψη οργανωμένης και επιστημονικά
υποστηριζόμενης
προσπάθειας
εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.

S20

Ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικής συνοχής και
αίσθηση της κοινής ταυτότητας

W20

S21

Δημογραφικός δυναμισμός ορισμένων περιοχών ύπαρξη κρίσιμης μάζας νεανικού πληθυσμού

W21

Μικρός και οικογενειακός χαρακτήρας των
επιχειρήσεων
στη
μεταποίηση
και
συνεπαγόμενη απουσία σύγχρονων μεθόδων
οργάνωσης και διοίκησής τους.
Χαμηλή εξοικείωση με τη σύγχρονη
τεχνολογία και τα παραγωγικά και
επιχειρηματικά εργαλεία που προσφέρει

σελ.24

S22

Σημαντικός θαλάσσιος πλούτος στην ευρύτερη
θαλάσσια περιοχή της Κρήτης καθώς και εξαιρετικής
ποιότητας αλιεύματα

W22

S23

Μικτά λιμάνια (επιβατικά και αλιευτικά) Σισών,
Σκαλέτας, Πανόρμου, Μπαλί και Αγίας Γαλήνης)

W23

S24

Οι παράκτιες περιοχές δεν έχουν επηρεαστεί από το
μαζικό τουρισμό και προσφέρονται για την
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

W24
W25
W26
W27
W28
W29

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

W30

W31
W32
W33
W34
ΕΥΚ ΑΙ ΡΙ ΕΣ (
O1
O2

O3

O4

O P PO RT U NI TI ES)

Πολιτικές της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τον
αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και τον
Πολιτισμό (RIS Crete )
Διεθνής αυξητική τάση για εναλλακτικές μορφές
τουρισμού
Καθιέρωση της Κρήτης ως διεθνή τουριστικό
προορισμό (το 2015 ήταν η χρονιά με τις
περισσότερες αφίξεις τουριστών – περίπου 6
εκατομμύρια τουρίστες που αντιστοιχεί στο 25 %
των αφίξεων στην Ελλάδα )
Αυξητική τάση ζήτησης για τοπικά διατροφικά
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας

Τάση μείωσης και γήρανσης του πληθυσμού
Η ορεινότητα
δυσχεραίνει τόσο την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας όσο και
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της
Βασικές ελλείψεις τεχνολογικών υποδομών
(δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, internet κ.λπ.)
Μη
ικανοποιητικό
επίπεδο
παροχής
υπηρεσιών
εκπαίδευσης,
υγείας
και
κοινωνικής αλληλεγγύης
Ανεπαρκής στελέχωση, εφοδιασμός και
λειτουργία των υφιστάμενων δομών υγείας,
εκπαίδευσης και κοινωνικής αλληλεγγύης
Αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα των
γυναικών και των νέων
Μη εκσυγχρονισμένος αλιευτικός στόλος και
ειδικότερα σε ότι αφορά την υγιεινή και την
ασφάλεια των αλιέων καθώς και την
προστασία του περιβάλλοντος
Έλλειψη συντήρησης και εκσυγχρονισμού
αλιευτικών καταφυγίων
Ανυπαρξία
μονάδων
μεταποίησης
αλιευτικών προϊόντων
Πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και την
αλιεία λόγω ρύπανσης και εισβολής ξενικών
ειδών
Υποαπασχόληση των αλιέων
ΑΠ ΕΙ Λ ΕΣ (

T HR EA TS )

T1

Ανάδειξη ανταγωνιστικών
εναλλακτικού τουρισμού

T2

Κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος της Κρήτης

T3

Παγκοσμιοποίηση
προτιμήσεων

T4

O5

Τάση ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας

T5

O6

Τάση
για
επιστροφή
νέων,
καταρτισμένων, στην περιοχή

T6

επιστημονικά

Ιδιαίτερα περιορισμένη ενσωμάτωση της
καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στη
παραγωγική διαδικασία
Χαμηλό
επίπεδο
κατάρτισης
και
επαγγελματικών
δεξιοτήτων
του
ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού
τομέα και της αλιείας

προορισμών

πολιτισμικών

Παραγωγή
τύπου
«παραδοσιακών
προϊόντων» από μεγάλες βιομηχανίες
Τάση Μείωσης Κρητικών εξαγωγών (οι
οποίες αποτελούνται κατά 40% από
τρόφιμα) κατά 11% σε αντίθεση με την
αύξηση έως και 20% σε άλλες περιφέρειες
Αύξηση
του
ανταγωνισμού
των
παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή
τομέα από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες

σελ.25

O7

Ανάπτυξη
συνείδησης
επιχειρηματικότητας

O8

Νέες καινοτομίες και νέες τεχνολογίες για την
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων
Κατασκευή σημαντικών οδικών αρτηριών (Βόρειος
και Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης), Δρόμος Ηράκλειο
– Ανώγεια, Ηράκλειο – Μεσσαρά

O9

O10

της

γυναικείας

Τεχνολογία – internet- εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
(e-learning) και εργασία (τηλε-εργασία) - υπηρεσίες
χωρίς μετακίνηση

T7
T8
T9

T10

T11

T12

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2.2

Συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που, εκτός
των άλλων, επηρεάζει το επενδυτικό
ενδιαφέρον στην περιοχή
Κίνδυνος αλλοίωσης της κοινωνικής συνοχής
λόγω οικονομικής κρίσης
Αστικοποίηση – κίνδυνος αύξησης της
μετακίνησης του πληθυσμού για εύρεση
εργασίας προς τα κοντινά αστικά κέντρα
Κίνδυνος περαιτέρω αύξησης των ξενικών
ειδών και των πληθυσμών τους και της
επιδείνωσης των αρνητικών επιπτώσεων
τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την
αλιεία
Εύκολη είσοδος φθηνών αλιευτικών
προϊόντων από τρίτες χώρες στις
ευρωπαϊκές αγορές
Κίνδυνος περαιτέρω μείωσης αλιευτικών
αποθεμάτων
λόγω
της
αυξανόμενης
αλιευτικής πίεσης αλλά και της αλλαγής των
κλιματικών συνθηκών

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ SWOT ANAΛΥΣΗ

Ακολουθώντας τη λογική της παρέμβασης η Ο.Τ.Δ. αφού αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση, κατάρτισε τη
SWOT ανάλυση και έλαβε υπόψη τη διαβούλευση, προχώρησε στη διάγνωση των αναγκών της περιοχής παρέμβασης με
στόχο τον προσδιορισμό των θεματικών κατευθύνσεων, της στρατηγικής, των δράσεων και των έργων του τοπικού
προγράμματος. Η συσχέτιση των αναγκών με τις δράσεις, τις θεματικές κατευθύνσεις και τη SWOT ανάλυση
εμφανίζεται στον Πίνακας 3.3 του Παραρτήματος ΙΙΙ.
Οι ανάγκες αυτές καθορίζονται ως εξής (Πίνακας 3.2 του Παραρτήματος ΙΙΙ) :
Α01
Α02
Α03
Α04
Α05
Α06
Α07
Α08
Α09
Α10
Α11
Α12
Α13
Α14
Α15
Α16
Α17

Δημιουργία-βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών (δημόσιων και ιδιωτικών) που οδηγούν στη βελτίωση της
ζωής των κατοίκων στους τομείς του πολιτισμού, της αναψυχής, του αθλητισμού, του οικιστικού
περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της υγείας κ.λπ.
Αξιοποίηση της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της τοπικής ταυτότητας
Προώθηση της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων ποιότητας, νέων καινοτόμων προϊόντων καθώς και
προϊόντων που θα ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα της περιοχής .
Ενίσχυση της συμμετοχής των αγροτών στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων και σε εναλλακτικές
δραστηριότητες
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής για την προσέλκυση επισκεπτών
Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού (νέοι, γυναίκες)
Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής καθώς και διατήρηση της
βιοποικιλότητας συμβάλλοντας στην Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
Αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης , της ανεργίας και της υποαπασχόλησης στον γεωργικό τομέα
Αντιμετώπιση της μη συγκροτημένης προώθησης των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
Προώθηση της νέας τεχνολογίας και καινοτομίας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, της
μείωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος
Προώθηση της δημιουργίας ανταγωνιστικών και ποιοτικών τουριστικών επιχειρήσεων και εναλλακτικών
μορφών τουρισμού
Μείωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργία τοπικών αγορών
Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης, έλλειψης δεξιοτήτων των απασχολουμένων
στον γεωργικό και αλιευτικό τομέα.
Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και της ανεργίας ιδιαίτερα των γυναικών,
των νέων και ευπαθών ομάδων πληθυσμού
Διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε τομείς που δρουν συμπληρωματικά με την τοπική
οικονομία, τη λαϊκή τέχνη, την καλλιτεχνική δημιουργία κ.λπ. καθώς και υπηρεσιών που βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των κατοίκων
Αντιμετώπιση της έλλειψης βασικών υποδομών στον πρωτογενή τομέα

σελ.26

Α18
Α19
Α20
Α21
Α22
Α23

3
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3.1

Ενίσχυση της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων και αγροτών καθώς και δημιουργία συνεργατικών
σχημάτων για την προώθηση της καινοτομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της μείωσης της
εφοδιαστικής αλυσίδας
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εκσυγχρονισμός και προσαρμογή στις αλλαγές των αλιευτικών
επιχειρήσεων
Βελτίωση υποδομών στον αλιευτικό τομέα όπως αλιευτικά καταφύγια, υποδομές στήριξης των αλιέων και των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων κ.λπ.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η θάλασσα για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και
σύνδεση τους με το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής
Συμπληρωματικό εισόδημα αλιέων
Διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργίας συνεργασιών με
σκοπό την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ή περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στη συνέχεια καθορίζονται οι στόχοι του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, καθώς και η στρατηγική που
υιοθετείται για την επίτευξή τους. Συγκεκριμένα, για την κατάρτιση της στρατηγικής και την εξειδίκευσή της σε
στόχους για την περιοχή παρέμβασης, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης, η ανάλυση SWOT, αλλά και οι βασικές κατευθύνσεις που θέτει το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 (ΠΑΑ) και το Μέτρο 19 αυτού, το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και η Προτεραιότητα 4 αυτού, το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και ειδικότερα η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και άλλα προγράμματα και στρατηγικές. Επίσης λαμβάνονται υπόψη και διαμορφώνουν
τη στρατηγική κατεύθυνση, οι εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και του πληθυσμού, όπως αυτές προέκυψαν
από τις ενέργειες διαβούλευσης καθώς και η στρατηγική της ΟΤΔ κατά τις προηγούμενες φάσεις της LEADER και
κυρίως εκείνης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Το παρακάτω σχήμα δείχνει ακριβώς τον τρόπο εργασίας για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής για την περιοχή
παρέμβασης.
Υφιστάμενη
κατάσταση

Διαβούλευση
SWOT

EΣΠΑ, ΠΑΑ 20142020, ΕΠΑλΘ
2014-2020, ΠΕΠ
ΚΡΗΤΗΣ &
ΕΞΥΠΝΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ

Στόχοι
(επιπτώσεις)

Στρατηγική
Βασική –
Δευτερεύουσες
Θεματικές
κατευθύνσεις

Αποτελέσματα

Δράσεις

Εκροές

Έργα

Λογική της παρέμβασης

Στόχοι της
στρατηγικής της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης για
«έξυπνη, αειφόρο
και χωρίς
αποκλεισμούς
ανάπτυξη» (ΕΕ
2020).

Ανάγκες

Εικόνα 1 : Διάγραμμα για την διαδικασία του προσδιορισμού της Στρατηγικής

σελ.27

3.2

OI ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η Στρατηγική και οι Στόχοι της ΟΤΔ διαμορφώνονται στο πλαίσιο των αρχών και στρατηγικών κατευθύνσεων
διαφορετικών πολιτικών κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2010. Ειδικότερα, η στρατηγική
καταρτίζεται στο παρακάτω πλαίσιο:
Α. Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη (Ε.Π.Α.Α. 2014-2020) και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Αλιείας
και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020): Μέτρα για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων
Στον τομέα της αγροτικής πολιτικής, την τρέχουσα περίοδο οι στόχοι και οι στρατηγικές συνοψίζονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σε συμφωνία με εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την
αγροτική, γεωργική και ευρύτερα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη,
συνοψίζεται ως εξής:
«Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου».

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Η εθνική στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους, που προσβλέπουν στην
άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των
γενικότερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης, ως εξής:
• ΣΤ1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος
• ΣΤ2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών
• ΣΤ3: Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών
Η εθνική στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη διαμορφώνεται μέσα από το Μέτρο 19, με τη στήριξη του σχεδιασμού
και της εφαρμογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD). Η CLLD /
LEADER, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, εστιάζει ειδικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και
δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές και δίνει την ευκαιρία στις τοπικές κοινότητες
να «επενδύσουν» σε πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, καθώς
και να «καινοτομήσουν», να βρουν εναλλακτικές λύσεις στα τοπικά προβλήματα και να μεριμνήσουν για την κοινωνική
συνοχή στα εδάφη τους.
Σύμφωνα με το Ε.Π.ΑΛ.Θ. οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν
στους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους της Ε2020:
• στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας
και
• στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ειδικά σε ότι αφορά την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αναφέρεται ρητά ότι θα
συμβάλλει καθοριστικά η στήριξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών και η υλοποίηση «ολοκληρωμένων στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης», οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ αυτών που επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες
στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.
Η συνολική στρατηγική σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής «τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων» (CLLD) εμπίπτει στην Θεματική Προτεραιότητα 4 της Ένωσης για την «Εδαφική Συνοχή και την
Απασχόληση». Στρατηγικός στόχος είναι: «η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγμένων περιοχών
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και
διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε αυτές»
Ως γενικοί στόχοι τίθενται:
- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της αναδιάρθρωσης και του
αναπροσανατολισμού της παραγωγικής τους βάσης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του
αλιευτικού τομέα.
- Η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της ενίσχυσης βασικών υποδομών
και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Β. Πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (Π.Ε.Π. Κρήτης 2014-2020)
Ο σχεδιασμός για την Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών
συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία και στην ενίσχυση των ισχυρών
σημείων της περιφερειακής οικονομίας. Στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της
τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης. Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι: «Δυναμική
και Βιώσιμη Κρήτη». «Δυναμική» με την έννοια της ύπαρξης μιας-ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση,
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με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων:
αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, πολιτισμός - τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της γνώσης». «Βιώσιμη» σε όρους,
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. Οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας στο ΠΕΠ
Κρήτης, ως ακολούθως 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης, 2.
Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην
Κρήτη, 3. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη, 4) Προώθηση της απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές, 5) Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
στην Κρήτη 6) Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και 7) Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ.
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Γ. Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020)
H Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κρήτης υιοθετεί το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου της Κρήτης για την
περίοδο 2014-2020: «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη» ως:
1. μια ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου της περιφερειακής οικονομίας από την κρίση
2. το πλαίσιο αντιμετώπισης σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και προκλήσεων της Κρήτης
Ειδικότερα όμως, η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Κρήτης επιδιώκει την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχει η καινοτομία και η επιστημονική γνώση με στρατηγικούς σκοπούς :
(α) την ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενδυνάμωση των
εξαγωγικών κλάδων και ανάδειξη της αξίας της κρητικής διατροφής, η οποία αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά της
Κρήτης.
(β) την εδραίωση του πολιτιστικού – τουριστικού συμπλέγματος ως ανταγωνιστικού, με στοιχεία μοναδικότητας και
αυθεντικότητας στο διεθνή χώρο,
(γ) τον περιορισμό της εξάρτησης της Κρήτης από συμβατικές μορφές ενέργειας,
(δ) την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων του νησιού,
(ε) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η θάλασσα,
(στ) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού διεθνούς
εμβέλειας που θα εδράζονται και θα αξιοποιούν τον εκπαιδευτικό ιστό της Κρήτης,
(ζ) την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναδυόμενους τομείς που θα
εδράζονται και θα αξιοποιούν τον ερευνητικό ιστό της Κρήτης.
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού, αναδεικνύονται ιδιαίτερα τέσσερα συμπλέγματα τομέων/κλάδων, τα οποία και θα
υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα:
• Το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα
• Το πολιτιστικό - τουριστικό σύμπλεγμα
• Το περιβαλλοντικό σύμπλεγμα και
• Το σύμπλεγμα της γνώσης
Δ. Η Στρατηγική Ατζέντα ΕΥΡΩΠΗ 2020 (EUROPE 2020)
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρώπη 2020" αποτελεί το κύριο εργαλείο για την
καταπολέμηση της κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει πολλές από τις ευρωπαϊκές οικονομίες όπως και την ελληνική.
Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και συγκεκριμένα της έξυπνης, με
αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, βιώσιμης, χάρη στην
αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη
έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.
Πολύ συνοπτικά, η στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της
εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας. Συγκεκριμένα οι στόχοι είναι: 1.
Απασχόληση: απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών, 2. Έρευνα και Ανάπτυξη: Το 3% του ΑΕΠ
της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, 3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα:
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με
το έτος 1990 για την εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αύξηση κατά 20% της ενεργειακής
απόδοσης, 4. Εκπαίδευση: Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%, ολοκλήρωση
τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών, 5. Καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται
ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
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Η στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη εστιάζει πρωτίστως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την
εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών αναγκών στην περιοχή παρέμβασης. Συνοψίζοντας τα ευρήματα της
ανάλυσης SWOT, η περιοχή αντιμετωπίζει ορισμένα κρίσιμα προβλήματα, τα περισσότερα από τα οποία απορρέουν
από την απομόνωση του μεγαλύτερου τμήματος των ορεινών περιοχών, τα δυσμενή δημογραφικά χαρακτηριστικά
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(μείωση πληθυσμού, γήρανση), τη χαμηλή παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα, τη χαμηλή ενσωμάτωση της
σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας κ.α. Παράλληλα όμως, συναντώνται σημαντικά πλεονεκτήματα, με πρώτο το
σπάνιο σε αποθέματα φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και αυτά που αφορούν την ποιότητα των
αγροδιατροφικών προϊόντων, πολλά από τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, και συνδέονται με την
αυθεντικότητα των παραγωγικών μεθόδων και την επιμονή στην παράδοση και την κοινωνική αλληλεγγύη και
συνεργασία που διαμορφώνεται άτυπα σε πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
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Ταυτόχρονα, το ευρύτερο περιβάλλον διαμορφώνει απειλές και ευκαιρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η οικονομική
κρίση, η οποία πλήττει καθολικά την Περιφέρεια και τη χώρα, προσθέτει δυσκολίες στη διαχείριση των παραπάνω και
θέτει νέες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης. Οι βασικές
ευκαιρίες αναδεικνύονται κυρίως σε σχέση με τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη θεσμοθέτηση του Φυσικού
Πάρκου του Ψηλορείτη και την ένταξη του στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Το γεγονός αυτό συμβάλλει
καθοριστικά στην κατοχύρωση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του τόπου, ως τόπου με μοναδικά και σπάνια φυσικά
και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επανατοποθέτηση στον παγκόσμιο χάρτη
του Τουρισμού και Πολιτισμού, με βάση κοινές αξίες που αφορούν την αειφορία και την ήπια ανάπτυξη.
Επιπλέον διαμορφώνονται σημαντικές ευκαιρίες στο πεδίο των ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων
πολιτικών που εξακολουθούν να προσφέρουν εδώ και δεκαετίες ένα κύριο πλέγμα δράσεων για την ολοκληρωμένη και
αειφόρο τοπική ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συμμετοχικού σχεδιασμού. Οι πολιτικές αυτές εμπίπτουν στον τομέα
της προστασίας του περιβάλλοντος, της περιφερειακής - αγροτικής ανάπτυξης, της προώθησης της κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής, της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, της προώθησης ειδικά της ανάπτυξης σε ορεινές περιοχές,
ενώ επίσης, συμπεριλαμβάνουν πολιτικές ειδικά για την ανάπτυξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών και την
ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τη θάλασσα.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, όπως δείχνει η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τείνει να
δημιουργείται στην περιοχή παρέμβασης, μία νέα οικονομία, η οποία στηρίζεται σε μία σχετική ισορροπία στις
δυνατότητες του αγροτικού, μεταποιητικού και τουριστικού κλάδου. Ειδικά λόγω της ανόδου του τομέα των υπηρεσιών
παράγεται υπεραξία, η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίζει την ύφεση ή στασιμότητα σε άλλους τομείς. Ακόμα όμως η
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης δείχνει ότι η οικονομική αλλαγή συνοδεύεται από αυξανόμενη ανεργία (η
ανεργία αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, παρότι παραμένει χαμηλότερη από το μέσο όρο της χώρας). Το πρόβλημα
αυτό σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη ένταση της εσωτερικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και
της υποαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να ιδωθεί συνολικά στο πλαίσιο της στρατηγικής του τοπικού
προγράμματος. Ειδικότερα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση όλων των τομέων
παραγωγής, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε άλλους τομείς και δραστηριότητες, στην αντιμετώπιση της
υποαπασχόλησης των αγροτών και της ανεργίας, ειδικότερα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, με ειδική μέριμνα στην
προστασία του ιδιαίτερου φυσικού οικοσυστήματος και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής. Στη βάση αυτή εκτιμάται ότι
ο κλάδος της αλιείας μπορεί να συνεισφέρει σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης που θα συμβάλει στη λειτουργική
διασύνδεση των παράκτιων με τις ορεινές περιοχές.
Σε ότι αφορά βασικούς παραγωγικούς τομείς, υπογραμμίζεται ότι ο γεωργικός τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
δομικά προβλήματα που επιδεινώνονται εξαιτίας μίας παρατεταμένης ύφεσης στο πλαίσιο της γενικής κρίσης της
οικονομίας, ωστόσο προσφέρει τοπικά προϊόντα ιδιαίτερης ποιότητας. Η κτηνοτροφία, ακόμα κυρίαρχη δραστηριότητα
στην περιοχή, παράγει επίσης ποιοτικά προϊόντα με σημαντικές προοπτικές στη διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, είναι
αναγκαίο να δοθεί έμφαση στον τομέα της αγροδιατροφής και της αποτελεσματικότερης ένταξής της σε ένα τοπικό
σύστημα παραγωγής αξίας. Ειδικά η στήριξη και καλύτερη εμπορική προώθηση των τοπικών προϊόντων ποιότητας και
η ενίσχυση των δραστηριοτήτων της οικοτεχνίας, της καθετοποίησης της παραγωγής και του εκσυγχρονισμού των
μεθόδων παραγωγής στις πολλές πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι βασικές προτεραιότητες.
Η βιολογική παραγωγή, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την
αύξηση των αποδόσεων τόσο στον πρωτογενή, όσο και δευτερογενή τομέα. Ο τομέας της μεταποίησης στο μεγαλύτερο
μέρος του είναι χαμηλής οργανωτικής ικανότητας, στηρίζεται στις δυνατότητες της μικρής επιχειρηματικότητας, ενώ
εμφανίζει και σχετικά μικρή οικονομική σημασία κυρίως λόγω μεγέθους των επιχειρήσεων. Δεδομένου όμως ότι
υπάρχουν ορισμένες δυναμικές μονάδες κυρίως στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και ταυτόχρονα, μία
μερίδα επιχειρηματιών με όραμα και σε συνεχή αναζήτηση νέων ευκαιριών για διαφοροποίηση του προϊόντος, η
ενσωμάτωση καινοτομιών στην παραγωγή αποτελεί σταθερά ακόμα ένα ζητούμενο όπως και η στροφή σε καινοτόμα
έργα και συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και αναπτυξιακών φορέων που μπορούν να δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, σύμφωνα με τις αρχές μίας «έξυπνης εξειδίκευσης». Κλείνοντας,
οι προοπτικές του τουρισμού είναι άμεσα συνυφασμένες με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του με την πρωτογενή
και δευτερογενή παραγωγή και τους τομείς του πολιτισμού και της προστασίας της μοναδικότητας του φυσικού
περιβάλλοντος, ενώ εμπλουτίζονται με τη στήριξη αλιευτικών περιοχών και δραστηριοτήτων. Ένας κρίσιμος
παράγοντας ωστόσο που πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό τόσο για την αειφόρο ανάπτυξη, όσο και για την
τοπική τουριστική ανάπτυξη, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ειδικότερα, η κρίσιμη μάζα νεανικού πληθυσμού που
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υπάρχει στην περιοχή, με την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας
διαφοροποιημένης επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως η μεταποίηση τοπικών προϊόντων, η οικοτεχνία, η κοινωνική
επιχειρηματικότητα κ.λπ.
Συνοπτικά, πρόκειται για μία περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, ισχυρές κοινωνικές σχέσεις
συνεργασίας και με θετικές προοπτικές σε ότι αφορά την τοπική οικονομία, κυρίως εξαιτίας των παραδοσιακών
τοπικών ποιοτικών προϊόντων και του αδιάλειπτου προσανατολισμού στην αειφόρο ανάπτυξη. Αυτά είναι στοιχεία που
πρέπει να ενσωματωθούν και να «απαντηθούν» πρώτα, μέσα από μία στρατηγική της ΟΤΔ.

3.4

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης επιλέγονται οι εξής θεματικές κατευθύνσεις :
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Σ.Κ

% ΣΚ

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του
αγρο-διατροφικού τομέα

1.273.100,00

2.160.100,00

34,68%

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος

907.700,00

1.757.111,11

28,21%

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του
τοπικού πληθυσμού

1.582.200,00

1.672.200,00

26,85%

397.000,00

639.500,00

10,27%

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΔΔ

Γενικό άθροισμα

3.5

4.160.000,00

6.228.911,11 100,00%

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- ΣΤΟΧΟΙ

Με βάση τα παραπάνω, ο κεντρικός άξονας της Στρατηγικής ορίζεται ως εξής:
«Η έξυπνη, ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με έμφαση στην αειφόρο και υπεύθυνη
διαχείριση του περιβάλλοντος και των τοπικών πόρων και στα διατροφικά προϊόντα ποιότητας»
Στο παραπάνω πλαίσιο, ως οριζόντιες προτεραιότητες τίθενται οι εξής:
• Η ενίσχυση των λειτουργικών διασυνδέσεων ανάμεσα σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
(πρωτογενής-δευτερογενής-τριτογενής) και σε επιμέρους συστήματα για την τοπική ανάπτυξη (φυσικό
περιβάλλον-παραγωγή-πολιτισμός).
• Η ήπια και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από το Φυσικό
Πάρκο του Ψηλορείτη. «Ήπια» με την έννοια της μετριασμένης έντασης και της χαμηλής όχλησης στο φυσικό
περιβάλλον, και «Υπεύθυνη», με την έννοια της εμψύχωσης των ανθρώπινων πόρων και της συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων για δίκαιη και με σεβασμό στον πολιτισμό, διαχείριση του τουριστικού φαινομένου.
• Η ανασυγκρότηση του αγρο-διατροφικού συμπλέγματος, με ενίσχυση και προώθηση των προϊόντων
ποιότητας, στήριξη της καινοτομίας στην παραγωγή και ενδυνάμωση των εξαγωγικών κλάδων και
δραστηριοτήτων.
• Η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με έμφαση σε έξυπνες στρατηγικές και συνεργασίες για την αντιμετώπιση
κρίσιμων προβλημάτων, την ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέας
απασχόλησης.
Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε Στρατηγικούς Στόχους και Άξονες Παρέμβασης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν
παρεμβάσεις τόσο στις αγροτικές περιοχές του προγράμματος, όσο και στις περιοχές στη ζώνη αλιείας. Οι άξονες-στόχοι
εξειδικεύονται ως εξής:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1. Διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των
τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
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Σκοπός είναι η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού συμπλέγματος και η ενίσχυση των λειτουργικών και οικονομικών
διασυνδέσεων μεταξύ του γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου και των άλλων τομέων της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας και
των υπηρεσιών (με έμφαση στο εμπόριο και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού). Ακόμα, ειδικότερος σκοπός είναι η
αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τοπικού προϊόντος, μέσα από την ενίσχυση και υποστήριξη επιχειρήσεων που
προσφέρουν προϊόντα αγροδιατροφής ιδιαίτερης ποιότητας, την προώθηση των εξαγωγών και την
αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση της παραγωγής τους. Βασικές παρεμβάσεις θα αποτελέσουν γενικά, η
στήριξη νέων ιδιωτικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας στη μεταποίηση, το εμπόριο και τις
υπηρεσίες ή ακόμα και για την επέκταση ή τη στροφή στον εναλλακτικό τουρισμό και στην αλιεία. Επίσης,
προβλέπονται κίνητρα και ενισχύσεις για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, όπως και για την ανάπτυξη της οικοτεχνίας
και δραστηριοτήτων τυποποίησης και συσκευασίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Τέλος, εντάσσονται
κοινές ενέργειες προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων, καθώς και δημόσια έργα που βοηθούν στην
προσαρμοστικότητα και εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας (π.χ. βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, στροφή σε μη γεωργικές δραστηριότητες κ.λπ.). Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του Στόχου θα δοθεί
στην ενδυνάμωση του κλάδου της αλιείας και στην ενεργό ενσωμάτωση των αλιέων στα κίνητρα για νέες επενδύσεις
και ανάπτυξη της μεταποίησης του προϊόντος τους. Σε όλα τα παραπάνω θα δοθεί βαρύτητα στην ενσωμάτωση της
καινοτομίας σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων (μεταποίηση, τυποποίηση, εμπορία).
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2. Αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος
Σκοπός είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η ανάδειξη του
πολιτισμικού αποθέματος. Κρίσιμη στο σημείο αυτό, είναι η ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και η
ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και η ενημέρωση
των τοπικών φορέων, των κατοίκων και των επιχειρηματιών για τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που
προκύπτουν, αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλονται (στη λογική της αειφορίας), για τη λειτουργία του Φυσικού
Πάρκου του Ψηλορείτη (Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO). Στο πλαίσιο του Στόχου, προβλέπονται παρεμβάσεις για
την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την επέκταση των
περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων για την παραγωγή και τη διάδοση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ακόμα
συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση και δημιουργία υποδομών στον τομέα του πολιτισμού και σε ειδικές μορφές του
εναλλακτικού τουρισμού (π.χ. πολυλειτουργικά αγροκτήματα), η ενθάρρυνση νέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
άυλες δράσεις ή επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα για την ανάδειξη της τοπικής παραδοσιακής και αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς και την τουριστική προώθηση και προβολή της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποκατάσταση
και την ανάδειξη του οικιστικού περιβάλλοντος, όπου υφίσταται αισθητική υποβάθμιση, έτσι ώστε η περιοχή να
αποτελέσει ένα άρτιο και λειτουργικό χωρικό σύνολο και να βελτιώσει την ελκυστικότητά της. Ακόμα προβλέπονται
ενέργειες εμψύχωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την ανάγκη προστασίας και σεβασμού της φέρουσας
ικανότητας του φυσικού περιβάλλοντος, τις συμβατές μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται ειδικά στην παραγωγή
και στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και τα χαρακτηριστικά ενός αναδυόμενου-ενιαίου τουριστικού
προϊόντος, με διακριτή πολιτιστική και γεωγραφική ταυτότητα, γύρω από τον Ψηλορείτη. Ειδική προτεραιότητα
αποτελεί η ενθάρρυνση ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο εμβαθύνει στην ήπια τουριστική
αξιοποίηση πόρων, και εισάγει την έννοια της ευθύνης. «Υπεύθυνος τουρισμός» σημαίνει σεβασμός των αρχών της
κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης και προστασία του περιβάλλοντος και των παραδόσεων του τόπου. Στο
πλαίσιο αυτό, ο σκοπός για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη συνδέεται με την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των όρων της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής
Σκοπός είναι η βελτίωση των όρων της ποιότητας ζωής για τον τοπικό πληθυσμό και η ενδυνάμωση της κοινωνικής
συνοχής με ισόρροπη κατανομή των παρεμβάσεων και των ευκαιριών που θα δημιουργηθούν σε όλη την έκταση της
περιοχής παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της συνεργασίας, των λειτουργικών διασυνδέσεων και
της κοινωνικής συνοχής, ανάμεσα στις ορεινές, πεδινές και παράκτιες περιοχές, ενώ συνολικά προτεραιότητα
αποτελούν η αναβάθμιση υφιστάμενων δομών για την κοινωνική μέριμνα και προστασία καθώς και η δημιουργία νέων
κοινωνικών υπηρεσιών μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, όπου υπάρχει ανάγκη. Ακόμα, στο ίδιο πλαίσιο,
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση δραστηριοτήτων της κοινωνικής οικονομίας και στον εμπλουτισμό των
διαθέσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, με ενσωμάτωση νέων κλάδων, π.χ. εκπαίδευση-κατάρτιση, υγεία, υπηρεσίες
οικογενειακής φροντίδας κ.λπ.. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παροχή δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών που θα
απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι ηλικιωμένοι (π.χ. στήριξη της ενεργούς γήρανσης).
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4. Η έξυπνη ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία, τη συνεργασία και την ανάπτυξη
πιλοτικών σχεδίων
Σκοπός είναι η ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων από όλους τους τομείς και κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας και η ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων για την
εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη
πιλοτικών και καινοτόμων έργων για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων που αφορούν από
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κοινού ομάδες επιχειρηματιών, συλλογικούς φορείς ή συλλογικά την περιοχή και άλλες περιοχές. Ανάλογα, δίνεται
έμφαση στην περεταίρω προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και στην εξεύρεση νέων μεθόδων για
συμμετοχικό και συλλογικό σχεδιασμό. Η διατήρηση και η επέκταση υφιστάμενων δικτύων, με εξειδίκευση σε δράσεις
προβολής και προώθησης, αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο κρίνεται αναγκαία η συνεργασία και η επέκταση σε άλλες
συλλογικές δράσεις προώθησης των τοπικών προϊόντων μέσω νέων καινοτόμων μεθόδων (π.χ. ενέργειες τύπου
cashmob, δημιουργία τοπικών αγορών, μείωση της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λπ.). Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να
αναπτυχθούν περισσότερο πρωτοβουλίες που έχουν δημιουργηθεί την προηγούμενη περίοδο όπως η Κάρτα
Επιβράβευσης Επισκεπτών «Φίλοι του Ψηλορείτη» (Παράρτημα V, σημείο 5.1).
Γενικά, δίνεται προτεραιότητα σε οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και στην ανάληψη
κοινής δράσης για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως και στην παντός είδους εφαρμογή τεχνολογικής
καινοτομίας στην παραγωγή και προβλέπονται ενισχύσεις επιλεκτικά υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που
δεσμεύονται σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Τέλος, προβάλλεται και η ανάγκη για αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικά
μεθόδων και καινοτόμων εφαρμογών για την τουριστική προβολή, την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
ή την στοχευμένη αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων της περιοχής (π.χ. περιβαλλοντική διαχείριση,
παρακολούθηση κλιματικής αλλαγής).
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5. Η ανάπτυξη και ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
Ένας βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ως ο κινητήριος μοχλός για την επίτευξη όλων των
παραπάνω στόχων του τοπικού προγράμματος μέσα από την επιμόρφωση, την κατάρτιση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας
σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με το γεωργικό τομέα αλλά και με τομείς όπως το περιβάλλον, ο τουρισμός και οι
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα κ.λπ.
Άμεσα από το τοπικό πρόγραμμα υποστηρίζεται η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, επίδειξης δοκιμασμένων
εφαρμογών, ενημέρωσης, βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών και επισκέψεων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Έμμεσα υποστηρίζεται μέσα από την ενεργοποίηση τοπικών δικτύων, συνεργασιών και αρμόδιων φορέων (δημόσιου
και ιδιωτικού χαρακτήρα – δίκτυα, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς) που θα συμβάλλουν στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό στη διάχυση της γνώσης, της πληροφορίας και της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του
περιβάλλοντος, τον τοπικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, την αειφορική ανάπτυξη, την κοινωνική
επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και δράσεων κ.λπ.. Οι παραπάνω φορείς θα λειτουργήσουν
ως εμψυχωτές στην ενεργοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής προσφέροντάς τους την
μακροχρόνια γνώση και εμπειρία που διαθέτουν για μια επιτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια σε καινοτόμες ή μη
δραστηριότητες.
Κάθε ένας από τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους εξειδικεύεται περαιτέρω σε Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) ως εξής:
ΣΣ 1. Διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων
και υπηρεσιών
• ΕΣ 1.1. Δημιουργία προϋποθέσεων διαφοροποίησης και ενίσχυση του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού
• ΕΣ 1.2. Ανάδειξη της ταυτότητας και αναβάθμιση της ποιότητας των τοπικών αγροτικών και αλιευτικών
προϊόντων
• ΕΣ 1.3. Προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
• ΕΣ 1.4. Διοχέτευση με συστηματικό τρόπο τοπικών αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων στην τουριστική
αγορά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό κύκλωμα μεταξύ πρωτογενούς και
τριτογενούς τομέα
• ΕΣ 1.5. Αναδιοργάνωση και προσαρμογή των τοπικών επιχειρήσεων στο οικονομικό περιβάλλον.
• ΕΣ 1.6. Ανάπτυξη ενός «διακριτού» τουριστικού προϊόντος
• ΕΣ 1.7. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής
ΣΣ 2. Αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
• ΕΣ 2.1. Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
• ΕΣ 2.2. Ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του τοπικού οικιστικού –δομημένου περιβάλλοντος
• ΕΣ 2.3. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος-αειφόρος διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων
• ΕΣ 2.4. .4. Προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος- αειφόρος διαχείριση και
αξιοποίηση των φυσικών πόρων (μόνο για τις ζώνες αλιείας)
• ΕΣ 2.5. Βελτίωση της εικόνας και ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης
ΣΣ 3. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των όρων της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
• ΕΣ 3.1. Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό της περιοχής στον τομέα του
πολιτισμού και της ψυχαγωγίας
• ΕΣ 3.2. Δημιουργία και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και εμπλουτισμός των κοινωνικών υπηρεσιών,
προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών
• ΕΣ 3.3. Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και βελτίωση της λειτουργικότητάς τους

σελ.33

ΣΣ 4. Η έξυπνη ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία, τη συνεργασία και την ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων
• ΕΣ 4.1. Δικτύωση – Προώθηση συλλογικών, τομεακών και διατομεακών δράσεων μέσα από την ανάπτυξη
δικτύων συνεργασίας
• ΕΣ 4.2. Δημιουργία - Ενδυνάμωση Συλλογικών Σχημάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής
• ΕΣ 4.3. Αφύπνιση και ενδυνάμωση του τοπικού πληθυσμού, των επιχειρηματιών και των τοπικών
αναπτυξιακών φορέων μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στην τοπική ανάπτυξη
• ΕΣ4.4. Αξιοποίηση καλών πρακτικών
ΣΣ 5. Η ανάπτυξη και ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
• ΕΣ 5.1. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των τοπικών ανθρώπινων πόρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
του τοπικού προϊόντος και την διαφοροποίηση του κλάδου της γεωργίας –κτηνοτροφίας
• ΕΣ 5.2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των τοπικών ανθρώπινων πόρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
του τοπικού προϊόντος και την διαφοροποίηση του κλάδου της αλιείας (μόνο για τις ζώνες αλιείας)
• ΕΣ 5.3. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή μεθόδων
φιλικών προς το περιβάλλον στην παραγωγική διαδικασία και την προστασία και ορθή διαχείριση των πόρων.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

3.6

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Στο πλαίσιο της τοπικής στρατηγικής, η καινοτομία συνδέεται με το ερώτημα «τι χρειάζεται και τι θέλει να αλλάξει η
τοπική κοινότητα» το οποίο θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που θα διαχέονται σε όλους τους
τομείς της οικονομίας και σε όλες τις περιοχές εντός της περιοχής παρέμβασης. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι η
στρατηγική είναι εξ’ ορισμού τοπική και σχετικά μικρής κλίμακας, είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να έχει τη δύναμη να
μεταμορφώσει στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα τις συνθήκες διαβίωσης για όλους τους κατοίκους με ενιαία και
ομοιόμορφα οφέλη για όλο τον τοπικό πληθυσμό ή ακόμα τους όρους διάρθρωσης και τις συνθήκες οργάνωσης της
οικονομίας.
Σύμφωνα με την αντίληψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων (CLLD), όπως αυτή περιγράφεται σε σχετική έκθεση 1, οι δράσεις που επιλέγονται, είναι επιθυμητό και
κρίσιμο να μπορούν να έχουν σωρευτικά αποτελέσματα για την τοπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το Τοπικό
Πρόγραμμα, αντί της χρησιμοποίησης του συνόλου των πόρων που διατίθενται για την κάλυψη των βασικών αναγκών,
εστιάζει σε μια νέα προσέγγιση τόσο όσον αφορά τα προβλήματα, όσο και τις ευκαιρίες, καθώς και διερευνά νέους
τρόπους αντιμετώπισης που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις και διασφαλίζουν
οφέλη σε πολλούς τομείς και επιμέρους συστήματα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η προσέγγιση
αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη ενός είδους «τοπικής δημιουργικότητας» και προτείνει τα εξής:
Για τη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Μέσα από το πρόγραμμα,
προωθείται η ανάπτυξη νέων προϊόντων, ή η στήριξη καινοτομιών στη διαδικασία παραγωγής, με περαιτέρω
επεξεργασία ποιοτικών πρώτων υλών με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας ειδικά από τη
γεωργία και την κτηνοτροφία, κάνοντας χρήση της εφαρμοσμένης έρευνας και της νέας τεχνολογίας. Επίσης η
ανάπτυξη της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων είναι μια προσπάθεια άμεσης διασύνδεσης του
πρωτογενή με τους άλλους τομείς της οικονομίας, αλλά και συμβολής στην εξωστρέφεια και την αναμετάδοση
παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής που εκτός των άλλων αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής
πολιτιστικής παράδοσης.
Ακόμα, προτείνεται η ανάπτυξη ενός συνολικού τοπικού προϊόντος, με αξιοποίηση τουριστικών πλεονεκτημάτων και
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Η ΟΤΔ έχει ήδη προωθήσει από προηγούμενες εφαρμογές της προσέγγισης LEADER
πιλοτικές δράσεις οι οποίες αναφέρονται στην εστίαση όπως οι χώροι εστίασης «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ», οι οποίοι είχαν
γίνει αποδεκτοί ως πιλοτική ενέργεια από τη Διαχειριστική Αρχή της Πρωτοβουλίας LEADER+. Στο παρόν τοπικό
πρόγραμμα η ΟΤΔ προωθεί την πιλοτική αυτή ενέργεια δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα κριτήρια επιλογής.
Ακόμα η ΟΤΔ εστιάζει στην ανάδειξη νέων προϊόντων που συνδέονται με τη θάλασσα και στην αναζήτηση ενός νέου
μοντέλου ανάπτυξης που προωθεί τη λειτουργική σύνδεση των παράκτιων περιοχών με την ενδοχώρα. Αυτή η
λειτουργική διασύνδεση αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τους βασικούς στόχους της ΟΤΔ, αλλά σήμερα περισσότερο από
ποτέ της δίνεται η ευκαιρία, παρέχοντας στους αλιείς τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση
των υποδομών που υποστηρίζουν τη δραστηριότητά τους. Αυτό είναι μία καινοτομία στη μέχρι σήμερα τοπική
στρατηγική, η οποία μπορεί να έχει ιδιαίτερα οφέλη τόσο για την αειφορία, όσο και για την ανάπτυξη.
Μέσω της βελτίωσης και ανάπτυξης δικτυώσεων και συνεργασιών.
Η περιοχή έχει εμπειρία στην ανάπτυξη δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων από την υλοποίηση των
προηγούμενων φάσεων του προγράμματος LEADER. Στην περιοχή παρέμβασης έχει συσταθεί ήδη, μέσω της
κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ και λειτουργεί δίκτυο επιχειρήσεων στο οποίο συμμετέχουν 60 περίπου
επιχειρήσεις της περιοχής. Το δίκτυο έχει χαρακτηριστικά της κάθετης συνεργασίας. Ήδη σε συνεργασία με την ΟΤΔ
το δίκτυο διαχειρίζεται την κάρτα επιβράβευσης επισκεπτών «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» και στους άμεσους στόχους
όπως διατυπώθηκαν στη διαβούλευση με την ΟΤΔ, είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του με την μείωση της
εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ανάλογων ενεργειών (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, συνεργασία με καταστήματα λιανικού
εμπορίου, περαιτέρω ανάπτυξη της κάρτας επιβράβευσης κ.λπ.).
Αναπτύσσοντας τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά
ιδρύματα, ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και γνωρίζουν την περιοχή, αλλά και φορείς από άλλες
περιοχές με παρόμοια προβλήματα, η τοπική στρατηγική έχει περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσει τους
υφιστάμενους πόρους με νέους και δημιουργικούς τρόπους, μαθαίνοντας παράλληλα από την ανταλλαγή εμπειριών και
καλών πρακτικών. Απώτερος στόχος και φιλοδοξία, είναι οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος, να μετατραπούν σε πλατφόρμες για «κοινωνική, επιχειρηματική και οικολογική καινοτομία» στο μέλλον
και να μοχλεύσουν στη συνέχεια χρηματοδοτικούς πόρους για τη συνέχιση και κλιμάκωση αποτελεσματικών λύσεων
στο τοπικό επίπεδο. Ειδικά σε ότι αφορά τις συμπράξεις με σκοπό την ανάδειξη πιλοτικών σχεδίων για την ανάπτυξη, η

1

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, Έκθεση με τίτλο «Καθοδήγηση για τα κράτη μέλη και για τις αρχές του προγράμματος Καθοδήγηση για τους δικαιούχους - Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων», Έκδοση 2η, Αύγουστος 2014.
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καινοτομία δεν αποτελεί μοναδικό ζητούμενο, αλλά μεγάλη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση σχέσεων σταθερότητας και
εμπιστοσύνης για την κάλυψη κρίσιμων βραχυπρόθεσμων αναγκών.
Οι προτεινόμενες συνεργασίες και οι αντίστοιχες θεματικές ενότητες, βασίζονται αφενός σε ζωτικά προβλήματα της
περιοχής όπως είναι η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω των ανθρωπογενών παρεμβάσεων (γεωργία –
κτηνοτροφία) και αφετέρου στην αξιοποίηση της πλούσιας βιοποικιλότητας (αρωματικά φυτά), η οποία μπορεί να
συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικότερων αγροδιατροφικών προϊόντων ή και τη δημιουργία νέων.

3.8

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ΟΤΔ συνεκτιμώντας α) τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τις προτεραιότητες αυτής, όπως έχουν τεθεί στο τοπικό
πρόγραμμα, και β) τη διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1.3 «Συνοπτική
καταγραφή αποτελεσμάτων διαβούλευσης», διαμόρφωσε τα ποσοστά ενίσχυσης σύμφωνα με τις δυνατότητες που
της παρέχουν οι ανάλογοι κανονισμοί.
Συγκεκριμένα η ΟΤΔ σύμφωνα με τη στρατηγική της, δίνει προτεραιότητα: στην ενίσχυση δράσεων που
συμβάλλουνστην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών (οικοτεχνία – πολυλειτουργικά αγροκτήματα), στη στήριξη της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση / εκσυγχρονισμό μικρής κλίμακας των επιχειρήσεων όλων των τομέων
της οικονομίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Επίσης κατά τη διαβούλευση, αν και διαφάνηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στα έργα ιδιωτικού αλλά και δημόσιου
χαρακτήρα, παράλληλα εκφράστηκε επιφύλαξη και διστακτικότητα σε ότι αφορά την υλοποίηση των έργων ιδιωτικού
χαρακτήρα κυρίως, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, της πιστωτικής ασφυξίας, της φορολογίας και εν γένει της
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Αίτημα των παραγωγικών φορέων της περιοχής, των επιχειρηματιών και του
ενδιαφερόμενου τοπικού πληθυσμού ήταν τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης, συγκριτικά με τα οριζόντια προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014-2020, του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά και των προηγούμενων φάσεων υλοποίησης του τοπικού
προγράμματος, λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων.
Η Ο.Τ.Δ., εκτός των άλλων, συμπεριέλαβε στο σχεδιασμό της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος και τα παραπάνω
προκειμένου να διευκολύνει τους δυνητικούς δικαιούχους και να ελαχιστοποιήσει, στο βαθμό που το πρόγραμμα μπορεί
να συνεισφέρει σε αυτό, το επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον, με σεβασμό στην αειφορική διαχείριση του φυσικού
και πολιτιστικού πλούτου.
Η όλη προσπάθεια της ΟΤΔ για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης βασίστηκε στην ισοστάθμιση της επαρκούς
παροχής κινήτρου με τον αντίστοιχο επιχειρηματικό κίνδυνο που ο κάθε επιχειρηματίας καλείται να λάβει προκειμένου
να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η ΟΤΔ υιοθέτησε τη χρηματοδότηση μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De
minimis) με ποσοστό 65% επί των επιλέξιμων δαπανών με βάσει τα παρακάτω κριτήρια :
1. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων
2. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών έργων
Συγκεκριμένα :
1. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων
α) Εάν οι δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες για τις δράσεις 19.2.2.2
β) Εάν οι δικαιούχοι ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες της Κοινωνικής - νεανικής επιχειρηματικότητας για τις
δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3,19.2.2.4, 19.2.2.5
Η ΟΤΔ για αυτό το σκοπό καθόρισε τις κατηγορίες αυτές ως εξής :
•
•
•
•
•

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016
Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται
δεκτή απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο
για κάθε βιοποριστική εργασία».
Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011
Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και
οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
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•

Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν
ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία
έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή
προσωρινή διαταγή.

2. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών έργων
α) όλες οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμούς για τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3,19.2.2.4, 19.2.2.5
β) η ίδρυση οικοτεχνικών μονάδων καθώς και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (δράση 19.2.2.6)

4

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος διαμορφώθηκαν ακολουθώντας όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, τη λογική
της παρέμβασης κατά την οποία αποτυπώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση, καταρτίστηκε η SWOT ανάλυση, λήφθηκε
υπόψη η διαβούλευση, διαγνώσθηκαν οι ανάγκες, προσδιορίστηκαν οι θεματικές κατευθύνσεις, η στρατηγική και οι
στόχοι. Για όλα τα παραπάνω λήφθηκε υπόψη αφενός η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος από το ΥΠΑΑΤ αλλά και
όλο το θεσμικό πλαίσιο (εθνικό και ευρωπαϊκό) που απαιτείται για τον καθορισμό των επιλέξιμων ενεργειών, των
ποσοστών ενίσχυσης, των καθεστώτων ενίσχυσης, των αρχών για τα κριτήρια επιλογής κ.λπ.

4.1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ

Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

4.1.1

Δράσεις και υπο-δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2

19.2.1
19.2.1.2
19.2.2
19.2.2.2
19.2.2.3
19.2.2.4
19.2.2.5

19.2.2.6
19.2.3
19.2.3.1
19.2.3.3
19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.4

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /
βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα
γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

σελ.37

19.2.4.1
19.2.4.2
19.2.4.3

19.2.4.4
19.2.4.5

19.2.5
19.2.5.1
19.2.7
19.2.7.2
19.2.7.3
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19.2.7.8

4.1.2

Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.3

19.3.1
19.3.2
19.3.3
19.3.4

4.1.3

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.),
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της
δασοπονίας
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων

Διατοπική συνεργασία «Νήσων Περίπλους»
Διατοπική συνεργασία «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗΣ»
Διατοπική συνεργασία «Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων»
Διακρατική συνεργασία «Ενδυνάμωση, Προβολή και Δικτύωση των Γεωπάρκων της UNESCO»

Δράσεις υπο-μέτρου 19.4

4.4 Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή

4.2

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ

4.2.1

Δράσεις του Μέτρου 4.2: Εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης (άρθρο 63
Κανονισμού 508/2014)

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων για αλιείς
Επενδύσεις στο αλιευτικό σκάφος για την ασφάλεια-υγιεινή, προστασία του περιβάλλοντος-κλιματική
αλλαγή
Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (για αλιείς)
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη
Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

σελ.38

4.2.2

Δράσεις του Μέτρου 4.3: Διαπεριφερειακή - διακρατική συνεργασίας μεταξύ αλιευτικών
περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών (άρθρο 35, παρ. 1 σημ γ.
Κανονισμός 1303/2013, άρθρο 64 Κανονισμός 508/2014)

4.3.1

4.2.3

«ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ», πρόκειται για διαπεριφερειακή
συνεργασία, μεταξύ των παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας, η οποία έχει ως κύριο στόχο την
καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες.

Δράσεις του Μέτρου 4.4: Λειτουργικά Έξοδα (άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,
παρ. 1 σημ δ. άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014)

4.4

4.3

Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή

Τεχνικά δελτία δράσεων Ε.Γ.Τ.Α.Α. & Ε.Τ.Θ.Α.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα τεχνικά δελτία των δράσεων του τοπικού προγράμματος για το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και
Ε.Τ.Θ.Α.
Στο Παράρτημα IV, Πίνακες 4.1.1 και 4.1.2του Φακέλου Β επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες δράσεων του τοπικού
προγράμματος.
Επίσης επισυνάπτονται πίνακες συσχετισμού δράσεων του τοπικού προγράμματος με τις θεματικές κατευθύνσεις στο
Παράρτημα IV, Πίνακες 4.2.1 και 4.2.2..

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

4.3.1

Τεχνικά δελτία δράσεων ΕΓΤΑΑ

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
19.2.1
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Κωδικός Υποδράσης

19.2.1.2

Νομική Βάση

Άρθρο 14, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες κατάρτισης σε ΜΜΕ του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας σε θέματα που
σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια στην
εργασία κ.α. Στο πλαίσιο αυτό είναι επιλέξιμες και ενέργειες επίδειξης μιας ήδη δοκιμασμένης και εφαρμοσμένης
τεχνολογίας, της χρήσης ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος κ.α. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να
πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα κ.α.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% για προϋπολογισμό πράξεων έως 20.000 € (καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

40.000,00

0,66%

0,55%

Δημόσια Δαπάνη

40.000,00

0,66%

0,55%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Δικαιούχοι
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις κατάρτισης σε επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή
τομέα.
Κριτήρια Επιλογής

σελ.39

Κριτήρια Επιλογής

Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

Βαρύτητα %

100

15%
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Διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής
υποδομής
Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού
προσωπικού
Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Ναι
Όχι
Διαθέτει πιστοποιημένες δομές μεταφοράς
γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ
Διαθέτει πρόσβαση σε πιστοποιημένες δομές
Κανένα από τα παραπάνω
Ναι

100
70
15%
30
0
15%

100
0
100

15%

10%

Όχι

50

0

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
Σχετική εμπειρία παρόχου στην
επαγγελματική κατάρτιση

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0-100)

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου

50
0
100
0
50

10%
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου

50

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤ 30

60
20%
30

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
ΣΥΝΟΛΟ

0
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.3.3, 19.3.2,
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.6, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.8, 19.3.1
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020
3 γ) στήριξη της δημιουργίας και επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
του Άξονα 1-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
8 v) προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές του Άξονα 4Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
9vi)Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
10α) επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων

σελ.40

-
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-

και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης του Άξονα 3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης
και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
με τον Ειδικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2020:
2.2. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των
επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας του ΑΠ2 Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
2.3. Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΑΠ2-Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
με την Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020
9.1 Ενεργές πολιτικές ένταξης µε στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης του ΑΠ 2-Βελτίωση Προοπτικών
Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS 3)
Γ.Σ.1. Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και
γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
Γ.Σ.4. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας και γνώσης που βασίζεται στις ανάγκες
της αγοράς εργασίας
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
1.1 Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων - M01. Δράσεις μετάδοσης
γνώσεων και ενημέρωσης
1.2 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης - M01. Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και
ενημέρωσης

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος Υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.2

Νομική Βάση

Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η υποδράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων που έχουν ως αντικείμενο την μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (εκτός παραρτήματος Ι της συνθήκης), και ειδικότερα α) την
ίδρυση-επέκταση-μετεγκατάσταση-εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων από πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις.
Η υποδράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των αγροτών τόσο για τη δημιουργία συνθηκών καθετοποίησης της
παραγωγής τους όσο και για τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της
κοινωνικής συνοχής με την προώθηση της κοινωνικής και νεανικής επιχειρηματικότητας, τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό
των υφιστάμενων επιχειρήσεων ώστε να βελτιωθεί η παραγωγική διαδικασία με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
και την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών.
Η δράση θέτει ως προτεραιότητα τη στήριξη επενδύσεων για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Ως τέτοια προϊόντα
μπορούν να αναφερθούν εκείνα που προκύπτουν από την επεξεργασία της κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός),
οι μονάδες αποσταγμάτων κυρίως αμπελοοινικής προέλευσης (τσικουδιά). Επίσης στο πλαίσιο της προστασίας του
περιβάλλοντος δίνεται προτεραιότητα στις δράσεις για την παραγωγή κομπόστ από απόβλητα ελαιοτριβείων καθώς
και η αξιοποίηση παραπροϊόντων και την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά
και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα
είναι καθοριστική η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Η ΟΤΔ μέσα από τις δράσεις του τοπικού σχεδίου θα προωθήσει επιχειρηματικές δράσεις που ενσωματώνουν, σε
σημαντικό βαθμό, την καινοτομία, είτε αυτή αφορά τη στήριξη για την παραγωγή νέων προϊόντων είτε για τη στήριξη
καινοτομιών στη διαδικασία παραγωγής.
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Οι επιλέξιμοι τομείς είναι :
Ζυθοποιία
Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβληθεί σχετικός κωδικός ΚΑΔ,
ο οποίος θα
συμπεριλαμβάνεται ανάλογα με τον τομέα στις παρακάτω κατηγορίες NACE : 11.05, 10.89, 20.53, 11.01, 20.42
Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Kαν . (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) και ανέρχεται στο 50% επί του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών και έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
300.000,00
4,98%
4,11%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

150.000,00

2,49%

2,06%

Ιδιωτική Συμμετοχή

150.000,00

2,49%

2,06%

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

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

Μοριοδότηση

(κλίμακα 0-100)

Βαθμολογία

100

10%

50

0

100

15%

60

30
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Σύσταση Φορέα

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

100
5%

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση επιχειρηματικότητας
ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
βάσει προτύπου (Βιολογικά, κλπ)

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100

0

5%

Ναι
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο)
ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
γυναίκες
Ναι
Όχι
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Παραγωγή σε ποσοστό >30%

100
7%

0

100
5%
50

100
2%
50

2%

100
0
100
70

10%

30
0
100
60

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30%
6%

30

Παραγωγή σε ποσοστό <10%
Εξασφάλιση πρώτων υλών

0-100

Ποσοστό επί του συνόλου της

4%

0-100
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ποσότητας πρώτης ύλης που ο
φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία
παραγωγή

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

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

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο

100

Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής δεδομένων
στην παραγωγική διαδικασία

75

Η συσκευασία και η παρουσίαση
των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας
παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της

6%

50

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

100

15%

30
0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
εξοικονόμηση ενέργειας

10% ≤ Ποσοστό < 20%

100

4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
ISO 14.000, EMAS)

Ναι
Όχι

ΣΥΝΟΛΟ

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60
30

2%

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

60

100
0
100

2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

60
30

100%
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Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.5.1, 19.2.7.3
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.1, 19.2.7.2, 19.3.3
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
•
3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
•
8 iii) αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων,
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4-Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές
με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS 3)
Γ.Σ.1. Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και
γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
•
4.2 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
•
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1 -Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
•
2.1. Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης του ΑΠ2-Προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
•
2.2. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των
επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας του ΑΠ2Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας

-

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος Υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υπο-δράσης

19.2.2.3

Νομική Βάση

Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υπο-δράσης

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής και ειδικότερα α) την ίδρυση μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού από φυσικά ή/και
νομικά πρόσωπα που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες της Κοινωνικής-Νεανικής Επιχειρηματικότητας όπως
αναλύονται στο σημείο «Δικαιούχοι», β) τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς του
τουρισμού (χώροι εστίασης, καταλύματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού)
Η υποδράση έχει ως στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή με την ενίσχυση
επενδύσεων εναλλακτικών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. Η δράση θέτει ως προτεραιότητα», α) την αντιμετώπιση
της ανεργίας και της κοινωνικής συνοχής με την προώθηση της κοινωνικής και νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς
όπως είναι η δημιουργία μονάδων εναλλακτικού τουρισμού, β) τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων
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επιχειρήσεων ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας
και χρήσης νέων τεχνολογιών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί στα ξενοδοχεία 3* και πάνω, στις οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με αριθμό κλινών > 10 και στις επιχειρήσεις εναλλακτικού
τουρισμού.
Στο παράρτημα II_8 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια
της υπο-δράσης
Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Kαν . (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) και ανέρχεται στο 65% επί του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών και έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη.
Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν :
α) τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων
ή
β) την ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές έως μικρές
επιχειρήσεις υπο την προϋπόθεση να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων :
1.
2.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

3.
4.
5.
6.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016
Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε
βιοποριστική εργασία».
Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011
Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας
γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της
ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο
άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

353.846,15

5,87%

4,85%

Δημόσια Δαπάνη

230.000,00

3,82%

3,15%

Ιδιωτική Συμμετοχή

123.846,15

2,05%

1,70%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Α. Για τις επενδύσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού εκτός του εκσυγχρονισμού :
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής με την προϋπόθεση να
εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016
• Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή
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απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι
βιοποριστική εργασία».

«ανίκανο για κάθε

• Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011
• Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
• Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
• Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας
γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της
ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο
πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή
Β. Για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς του τουρισμού (χώροι εστίασης, καταλύματα,
εναλλακτικές μορφές τουρισμού) : Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σύσταση Φορέα

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /
εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /
εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα

Μοριοδότηση

(κλίμακα 0100)

Βαθμολογία

100

10%

50

0

100

15%

60

30

100
5%

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται

0

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100

5%

0-100

Προώθηση επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.).

Ναι

6%

100
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Όχι

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Προώθηση επιχειρηματικότητας
ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Προτεραιότητες υποδράσης
Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο)
ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
γυναίκες
Ναι
Όχι
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Ναι
Όχι
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός

0

100
3%
50

100
2%
50

2%

100
0
100
70

10%

30
0

8%
6%

100
0
100
50

Παροχή συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων

Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων σε σχέση με την
κύρια δραστηριότητα (π.χ.
κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού)

5%

100

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

Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία

4%

100

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

100
15%

60
30
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Προστασία περιβάλλοντος

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

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

100

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

4%
0
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.4.4
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.4.1, 19.2.4.3,
19.2.4.5, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.4
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
•
3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
•
8 iii) αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων,
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4-Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές
με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS 3)
Γ.Σ.1. Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και
γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
•
4.2 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
•
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1 -Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
•
2.1. Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης του ΑΠ2-Προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
•
2.2. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των
επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας του ΑΠ2Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας

-

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη
/
βελτίωση
της
επιχειρηματικότητας
και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος Υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
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ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.4

Νομική Βάση

Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής και
ειδικότερα α) την ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμό βιοτεχνιών και χειροτεχνιών παραγωγής ειδών Λαϊκής τέχνης από
πολύ μικρές επιχειρήσεις, β) την ίδρυση – επέκταση - εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εντάσσονται σε μία από
τις κατηγορίες της Κοινωνικής-Νεανικής Επιχειρηματικότητας όπως αναλύονται στο σημείο «Δικαιούχοι», γ) τον
εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της βιοτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1 η
μεταποίηση και του εμπορίου από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Η δράση θέτει ως προτεραιότητα: α) την ενίσχυση των μονάδων παραγωγής λαϊκής τέχνης οι οποίες συνεισφέρουν στην
ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, β) την αντιμετώπιση της ανεργίας και της κοινωνικής συνοχής με
την προώθηση της κοινωνικής και νεανικής επιχειρηματικότητας, γ) τη δημιουργία ποιοτικών χώρων πώλησης
προϊόντων, δ) τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των
παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης
νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής ε) τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί στις ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς βιοτεχνίας
ειδών λαϊκής τέχνης, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, στους ποιοτικούς χώρους πώλησης προϊόντων και
στους εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Στο παράρτημα II_8 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια
της υπο-δράσης
Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Kαν . (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) και ανέρχεται στο 65% επί του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών και έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη.

Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν :
α) τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων
ή β) την ίδρυση – επέκταση Βιοτεχνιών Ειδών Λαϊκής Τέχνης,
ή
γ) την ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του
εμπορίου που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις υπο την προϋπόθεση να εντάσσονται σε μια
από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων ::
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016
Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε
βιοποριστική εργασία».
Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011
Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας
γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της
ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο
άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία

σελ.50

Ποσό(€)

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

200.000,00

3,32%

2,74%

Δημόσια Δαπάνη

130.000,00

2,16%

1,78%

70.000,00

1,16%

0,96%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Α. Για την ίδρυση – επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και
του εμπορίου εκτός των ειδών Λαϊκής Τέχνης : Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής με την προϋπόθεση να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016
• Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε
βιοποριστική εργασία».
• Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011
• Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
• Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
• Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας
γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της
ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο
πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.
Β. Για την ίδρυση -επέκταση βιοτεχνιών και χειροτεχνιών παραγωγής ειδών Λαϊκής τέχνης ( εκτός του εκσυγχρονισμού)
, Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής χωρίς καμία άλλη
προϋπόθεση.
Γ. Για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της βιοτεχνίας, βιοτεχνιών και χειροτεχνιών
παραγωγής ειδών Λαϊκής τέχνης , ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και του εμπορίου : Μικρές και πολύ Μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

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

Μοριοδότηση

(κλίμακα 0100)

Βαθμολογία

100

10%

50

0

100
15%
60

σελ.51

Σύσταση του φορέα

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα

30

100
5%

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Προώθηση επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.).

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση επιχειρηματικότητας
ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100

0

5%

Ναι
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο)
ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
γυναίκες
Ναι
Όχι
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

100
6%

3%
50

100
3%
50

3%

100
0
100

10%

50
0

100
10%

Όχι
Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και

0

100

Ναι
Προτεραιότητες υποδράσης

0-100

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο

0
9%

100

σελ.52

νέων τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής δεδομένων
στην παραγωγική διαδικασία

75

Η συσκευασία και η παρουσίαση
των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας
παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της

50

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

100
60
15%
30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
εξοικονόμηση ενέργειας

10% ≤ Ποσοστό < 20%

2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
ISO 14.000, EMAS)

Ναι
Όχι

30

2%

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

10% ≤ Ποσοστό < 20%

-

-

-

100
0
100

2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
ΣΥΝΟΛΟ

60

60
30

100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.6
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3,19.3.4.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
•
3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
•
8 iii) αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων,
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4-Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές
με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS 3)
Γ.Σ.1. Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και
γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
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-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
•
4.2 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
•
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1 -Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
•
2.1. Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης του ΑΠ2-Προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
•
2.2. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των
επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας του ΑΠ2Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη
/
βελτίωση
της
επιχειρηματικότητας
και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος Υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.5

Νομική Βάση

Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης

Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού όπως
είναι α) παιδικοί σταθμοί, μονάδες παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, χώροι
πολυδραστηριοτήτων και αναψυχής, β) άλλες υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων
, ιατρεία κ.α. Για τις περιπτώσεις (α) και (β) οι δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εντάσσονται σε μία από τις
κατηγορίες της Κοινωνικής-Νεανικής Επιχειρηματικότητας όπως αναλύονται στο σημείο «Δικαιούχοι», και γ) τον
ποιοτικό εκσυγχρονισμό υφισταμένων δομών και επιχειρήσεων από πολύ μικρές επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς
Η υποδράση θέτει ως προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως είναι
τα ΑΜΕΑ και οι ηλικιωμένοι (π.χ. υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην «Ενεργή Γήρανση»), την παροχή υπηρεσιών που
συνεισφέρουν στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κ.α.), και την παροχή υπηρεσιών σε
τομείς που υπάρχει έλλειψη σε τοπικό επίπεδο.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί στις επιχειρήσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό (ιατρεία, φροντίδα παιδιών, φροντίδα Α.με.Α., φροντίδα ηλικιωμένων και δράσεις
ενεργής γήρανσης κ.α.).
Στο παράρτημα II_8 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια
της υπο-δράσης
Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Kαν . (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) και ανέρχεται στο 65% επί του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών και έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη.
Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν :
α) τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων
ή
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β) την ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις υπο την
προϋπόθεση να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων ::
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016
Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε
βιοποριστική εργασία».
Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011
Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας
γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της
ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο
πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

153.846,15

2,55%

2,11%

Δημόσια Δαπάνη

100.000,00

1,66%

1,37%

53.846,15

0,89%

0,74%

Ιδιωτική συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Δικαιούχοι

Α. Για όλες τις μορφές επενδύσεων, εκτός του εκσυγχρονισμού :
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής με την προϋπόθεση να
εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες
1. Επαγγελματίες Αγρότες
2. Δικαιούχοι που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης
(Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016

Ευθύνης

• Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική
εργασία».
• Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011
• Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης)
• Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από
50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
• Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας
χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής
για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί
την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.
Β. Για τον Εκσυγχρονισμό υφισταμένων επιχειρήσεων : Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση
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Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση του φορέα

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

10%

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /
εγκρίσεων / αδειών

100

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών

15%

60

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

30

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα

100

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100

5%
0

5%

Ναι
Όχι

Βαθμολογία

100

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.).

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0-100)

0-100

100
6%

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

0

100
3%

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

50

3%

100

σελ.56

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό / εταιρικό κεφάλαιο το
κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Προώθηση
επιχειρηματικότητας ατόμων
με ειδικές ανάγκες

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Προτεραιότητες υποδράσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

Προστασία περιβάλλοντος
(στις περιπτώσεις όπου δεν
γίνει η χρήση των ανωτέρω)

Ναι
Όχι
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση
Ναι
Όχι
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

50

3%

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

70
10%

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση
της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης

12%

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο
τα 5 έτη)
ΣΥΝΟΛΟ

100
0
100
60

15%
30
0
100
6%
0

100

4%

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)

30
0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης.

0
100

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

100

50

0

3%

0-100

100%
Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.3.5
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.3.3
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
- 8 v) προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές του Άξονα 4-Προώθηση
της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
- 9 vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1-Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
με τα Επιμέρους Μέτρα του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
- 6.1. Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς –M06. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων (άρθρο 19)
- 6.2 Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές Περιοχές - M06. Ανάπτυξη
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
- 4.2. Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
- Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη
/
βελτίωση
της
επιχειρηματικότητας
και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

Κωδικός Δράσης

19.2.2

Τίτλος Υποδράσης

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.2.6

Νομική Βάση

Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ.
1305/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης

Η δράση έχει ως αντικείμενο:
α) την ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμό οικοτεχνιών που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 56 του
Ν. 4235/2014 καθώς και στην ΥΑ 4912/120862/5-11-2015 (ΦΕΚ Β Αριθ. 2468/2015) όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ
345/23924 (ΦΕΚ Β, αριθ. 866/2017)
β) την ίδρυση Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4235/2014 και την ΚΥΑ
543/34450/24.03.2017 (ΦΕΚ Β, αριθ. 1145/2017)
Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία των συνθηκών για απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος από τους αγρότες και
η διαφοροποίηση του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής.
1) Στον τομέα της οικοτεχνίας οι επενδύσεις θα αφορούν τα παρακάτω προϊόντα όπως ορίζονται στη ΚΥΑ με αριθμό
543/34450/24.03.2017 :
Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα,
Β. Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι,
κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα)φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές),
Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος,
Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί,
Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ
φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουι-γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά,
αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο, προϊόντα από σουσάμι,
ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια,
κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων,
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Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.
Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.
Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα.
Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη με
αριθμό 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β/2014).
ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου.
ΙΒ. Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο.
2) Πολυλειτουργικά αγροκτήματα
Η ΟΤΔ μέσα από την υλοποίηση του διατοπικού σχεδίου ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ (το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο παρόν
τοπικό πρόγραμμα, Υποδράση19.3.2, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ΟΤΔ της Κρήτης, πραγματοποίησε ενέργειες (όπως
μελέτες και θεματικά εργαστήρια) με σκοπό την ανάπτυξη «διδακτικών αγροκτημάτων» για τη διάδοση των
παραδοσιακών τεχνικών της κτηνοτροφίας. Το αντικείμενο της δραστηριότητας των «διδακτικών αγροκτημάτων»
αποτελεί τμήμα των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στα πολυλειτουργικά αγροκτήματα.
Η οικοτεχνία και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα αποτελούν συμπληρωματικές ενέργειες και θα δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, στο συνδυασμό των δύο αυτών ενεργειών.
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Η εξειδίκευση της δράση έγκειται στον βασικό στόχο της ΟΤΔ για τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και την
ενίσχυση δραστηριοτήτων που αφενός θα συμβάλλουν στην σύνδεση μεταξύ των διαφόρων τομέων αλλά και την
απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος από τους αγρότες
Οι επενδύσεις όσον αφορά την ίδρυση – επέκταση - εκσυγχρονισμό οικοτεχνιών πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 καθώς και στην ΥΑ 4912/120862/5-11-2015 (ΦΕΚ Β Αριθ. 2468/2015) όπως
έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 345/23924 (ΦΕΚ Β, αριθ. 866/2017), ενώ για την ίδρυση Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4235/2014 και την ΚΥΑ 543/34450/24.03.2017 (ΦΕΚ Β, αριθ.
1145/2017)
Στο παράρτημα II_8 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια
της υπο-δράσης
Η ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της επένδυσης :
α) για τις επενδύσεις που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 17 του καν. (Ε.Ε) 1305/2014 το ποσοστό ενίσχυσης
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού και είναι 50% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, β) για τις
επενδύσεις που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 19 του καν. (Ε.Ε) 1305/2014 εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1407/2013 (De Minimis) και το ποσοστό είναι 65% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και έως 200.000 € Δημόσια
Δαπάνη
Σημείωση : Οι επενδύσεις που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 17 του καν. (Ε.Ε) 1305/2014 αφορούν την μεταποίηση
προϊόντων από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν ή / και από γεωργικό σε μη γεωργικό προϊόν.
Η επένδυση θα πρέπει να αφορά μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και
στα δύο άρθρα.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

410.600,00

6,81%

5,63%

Δημόσια Δαπάνη

235.300,00

3,90%

3,22%

Ιδιωτική συμμετοχή

175.300,00

2,91%

2,40%

Περιοχή Εφαρμογής

σελ.59

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές και μικρές Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες : α) Για την
οικοτεχνία δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, β) για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα
δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες ή συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ
σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 543/34450/24.03.2017 (ΦΕΚ Β, αριθ. 1145/2017)
Κριτήρια Επιλογής
Μοριοδότηση
Εξειδίκευση κριτηρίων
Βαρύτητα
Κριτήρια Επιλογής
(κλίμακα 0Βαθμολογία
επιλογής
%
100)
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα
με την οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)

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

100

10%

0

100

15%

100
5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

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

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

50
0

Λοιπές περιοχές
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

60

30

Ορεινή
Μειονεκτική

50

5%

0-100

100
15%
50

100
10%

70
30

σελ.60

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

Ναι

100

Προτεραιότητες υποδράσης

Όχι

Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους βάσει
προτύπων

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Προστασία περιβάλλοντος

10%

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

0
100

10%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%

30

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

15%
30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

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

100

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

5%
0

100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.7.3, 19.3.2,
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.1.2, 19.2.2.5, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5,
19.2.5.1, 19.2.7.2, 19.3.1, 19.3.3, 19.3.4
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 3γ) στήριξη της δημιουργίας και επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
του Άξονα 1-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
- 9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
- 6γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη
με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS 3)
Γ.Σ.1. Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης
στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
- 1.2.1. Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Άξονα 1-Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
- 1.2.3. Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων του Άξονα 1-Διατήρηση και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
- 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού
- 6.1 Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς –M06. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και

σελ.61

-

επιχειρήσεων
6.2Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές Περιοχές - M06. Ανάπτυξη
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Κωδικός Υποδράσης
Νομική Βάση

Οριζόντια
ενίσχυση
στην
ανάπτυξη
/
βελτίωση
της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.1
Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, παράρτημα ΙΙ Καν. (ΕΕ) αριθ.
1305/2013.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης

Αντικείμενο της υποδράσης είναι η στήριξη για ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμό μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στους
τομείς της μεταποίησης και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (παράρτημα Ι της
συνθήκης).

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Η υπο-δράση θέτει ως προτεραιότητα α) τη στήριξη επενδύσεων για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων όπως είναι τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, οι ελιές, το ελαιόλαδο, το κρασί, τα φρούτα και λαχανικά (πορτοκάλια, κίτρα, μήλα και αχλάδια,
κεράσια, σταφύλια κ.λπ.), το μέλι, τα φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά κ.α. και β) την ενσωμάτωση διαδικασιών
καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα είναι καθοριστική η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η
προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Η ΟΤΔ μέσα από τις δράσεις του τοπικού σχεδίου θα προωθήσει επιχειρηματικές δράσεις που ενσωματώνουν, σε
σημαντικό βαθμό, την καινοτομία, είτε αυτή αφορά τη στήριξη για την παραγωγή νέων προϊόντων είτε για τη στήριξη
καινοτομιών στη διαδικασία παραγωγής, εκμεταλλευόμενη και τα αποτελέσματα των δράσεων συνεργασίας με
επιστημονικούς φορείς.
Στο παράρτημα II_8 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της
υπο-δράσης
Η στήριξη χορηγείται βάσει του καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 Παράρτημα ΙΙ, με ένταση ενίσχυσης 50% των επιλέξιμων
δαπανών. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι έως και 600.000,00 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

800.000,00

13,27%

10,96%

Δημόσια Δαπάνη

400.000,00

6,64%

5,48%

Ιδιωτική Συμμετοχή

400.000,00

6,64%

5,48%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής

σελ.62

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

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

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

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

10%

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

15%

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

5%

100

0

Ναι

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

50

0

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100

Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
νέοι ≤ 35 ετών

50

100

5%

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

Βαθμολογία

0

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

Όχι

(κλίμακα 0100)

100

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

Σύσταση του φορέα

Μοριοδότηση

0-100
100

9%

0

100
7%
50

100
8%

70
30

σελ.63

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
βάσει προτύπου (Βιολογικά, κ.λπ.)

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

Παραγωγή σε ποσοστό >30%

100

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30%

6%

30

Παραγωγή σε ποσοστό <10%

Εξασφάλιση πρώτων υλών

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

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

Ποσοστό επί του συνόλου της
ποσότητας πρώτης ύλης που ο
φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία
παραγωγή

5%

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

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
εξοικονόμηση ενέργειας

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

75

7%

50

100

15%

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

60

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

30

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

0

4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
ISO 14.000, EMAS)

0-100

100

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

60

Ναι

60
30

2%

Όχι

100
0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

2%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

60

σελ.64

5% ≤ Ποσοστό < 10%
ΣΥΝΟΛΟ

30
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.7.3
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.7.2, 19.3.3
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα :
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
•
3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
•
8 iii) αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων,
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4-Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές

-

με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
•
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1-Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS 3)
Γ.Σ.1. Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και
γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
•
3.1 Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας - M03. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων
•
4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις - M04. Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
•
4.2Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού
•
6.1. Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς –M06. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων
•
6.3. Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων–M06. Ανάπτυξη
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
•
11.1. Ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας– Μ11. Βιολογικές καλλιέργειες
•
Με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
•
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση
επιχειρηματικότητας
εφαρμογής

στην ανάπτυξη /
βελτίωση της
και ανταγωνιστικότητας της περιοχή

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος Υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.3.3

Νομική Βάση

Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ.
651/2014.

σελ.65

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η υποδράση έχει ως αντικείμενο την ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων (αρχική επένδυση) στον τομέα του τουρισμού &
αγροτουρισμού και συγκεκριμένα α) την ίδρυση-επέκταση υποδομών διανυκτέρευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986
(ΦΕΚ Β, αριθ. 3885/2016 ), όπως κάθε φορά ισχύει, β) την ίδρυση-επέκταση χώρων εστίασης και αναψυχής (χώροι
εστίασης, παραδοσιακά καφενεία) και γ) την ίδρυση-επέκταση χώρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και
οργανωμένων γραφείων εναλλακτικού τουρισμού.
Ως αρχική επένδυση ορίζεται «η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με την δημιουργία νέας
επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη
διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης»,
σύμφωνα με την παράγραφο 49 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 651/2014.
Η υποδράση θέτει ως προτεραιότητα: α) την ανάπτυξη του τουρισμού και του αγροτουρισμού με την ανάπτυξη
(ίδρυση ή επέκταση) μικρού αριθμού υποδομών διανυκτέρευσης σε περιοχές που υστερούν ή σε περιοχές που
υπάρχει αύξηση του τουριστικού ρεύματος, β) την ίδρυση-επέκταση χώρων εστίασης και αναψυχής μικρής
δυναμικότητας, γ) την ίδρυση-επέκταση μονάδων που προωθούν τον εναλλακτικό τουρισμό, δ) την ενσωμάτωση
διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που
περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ε) τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στ) την προστασία της
ανθρώπινης υγείας και η προσβασιμότητα και χρήση των υποδομών από ΑΜΕΑ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί στα ξενοδοχεία 3* και πάνω, στις οργανωμένες
τουριστικές κατασκηνώσεις, Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες με αριθμό κλινών > 10 και στις επιχειρήσεις
εναλλακτικού τουρισμού καθώς και στην ίδρυση χώρων εστίασης δυναμικότητας μέχρι 80 ατόμων.
Διευκρινίζεται ότι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
του τουρισμού δεν είναι δεν είναι επιλέξιμος στην παρούσα υπο-δράση αλλά στην υπο-δράση 19.2.2.3

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Στο παράρτημα II_8 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα
πλαίσια της υπο-δράσης
Η στήριξη χορηγείται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων [Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, άρθρο 14], με ένταση
ενίσχυσης 45% επί των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι έως και
600.000,00 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

1.333.333,33

22,12%

18,27%

Δημόσια Δαπάνη

600.000,00

9,95%

8,22%

Ιδιωτική Συμμετοχή

733.333,33

12,16%

10,05%

Συνολικός Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

10%

Μοριοδότηση

(κλίμακα 0100)

Βαθμολογία

100

σελ.66

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Σύσταση του φορέα

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

50

0

100

15%

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

30

Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα

100
5%

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση επιχειρηματικότητας
ατόμων με ειδικές ανάγκες
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

60

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι
της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών

0

5%

100
4%

Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό /
εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Ναι
Όχι
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υποδράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

0-100

50

100
3%
50

3%

100
0
100

8%
70

σελ.67

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Ναι
Όχι

Προτεραιότητες υποδράσης

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

30
0

8%
7%

100
0
100
50

Παραδοσιακός οικισμός

Παροχή συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων

Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων σε σχέση με
την κύρια δραστηριότητα (π.χ.
κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού)

9%

100

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

Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία

4%

100

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Προστασία περιβάλλοντος (στις
περιπτώσεις όπου δεν γίνει η
χρήση των ανωτέρω)

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60
15%

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

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

100

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

ΣΥΝΟΛΟ

4%
0

100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.4.4
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.4.1, 19.2.4.3,
19.2.4.5, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.4
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
•
3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
•
8 iii) αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4-Προώθηση της απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

σελ.68

-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS 3)
Γ.Σ.1. Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και
γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
•
4.2 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις
σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
•
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα
στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1 -Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές
προτεραιότητες
•
2.1. Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης του ΑΠ2-Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
•
2.2. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα
των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας του
ΑΠ2-Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις»
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Τίτλος Δράσης

Οριζόντια
ενίσχυση
επιχειρηματικότητας
εφαρμογής

στην
ανάπτυξη
/
βελτίωση
της
και
ανταγωνιστικότητας
της
περιοχή

Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος Υποδράσης

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

Κωδικός Υποδράσης

19.2.3.4

Νομική Βάση

Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ.
651/2014.
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για
την ίδρυση-επέκταση (αρχική επένδυση) ( α) βιοτεχνικών μονάδων όπως ξυλουργεία, αλουμινοκατασκευές, αεριούχα
ποτά, σαπωνοποιία κ.α, β) μεταποιητικών μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1 η μεταποίηση όπως είναι μονάδες
παρασκευής γλυκών και αρτοσκευασμάτων κ.α. και γ) εμπορικές δραστηριότητες όπως είναι οι επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου.
Ως αρχική επένδυση ορίζεται «η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με την δημιουργία νέας
επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη
διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή
τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης»,
σύμφωνα με την παράγραφο 49 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 651/2014.
Η υποδράση έχει ως προτεραιότητες: α) τις ιδρύσεις, επεκτάσεις παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση β) τις
ιδρύσεις, επεκτάσεις λοιπών βιοτεχνιών όπως την ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων που λειτουργούν
συμπληρωματικά στην τοπική οικονομία (π.χ. παραγωγή ειδών μετά την 1 η μεταποίηση, σαπωνοποιία και κ.λπ.),
μικρές μεταποιητικές μονάδες που είναι υποστηρικτικές του κατασκευαστικού τομέα (π.χ.
ξυλουργεία,
αλουμινοκατασκευές) κ.α., γ) τη δημιουργία ποιοτικών χώρων πώλησης προϊόντων δ) την ενσωμάτωση διαδικασιών
καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ε) τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί στις ιδρύσεις, επεκτάσεις παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση καθώς και στους χώρους πώλησης τοπικών προϊόντων (βάσει προδιαγραφών της ΟΤΔ).
Διευκρινίζεται ότι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων δεν είναι δεν είναι επιλέξιμος στην παρούσα
υποδράση αλλά στην υποδράση 19.2.2.4
Στο παράρτημα II_8 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα
πλαίσια της υπο-δράσης

σελ.69

Η στήριξη χορηγείται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων [Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, άρθρο 14], με ένταση
ενίσχυσης 45% επί των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι έως και
600.000,00 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

444.444,44

7,37%

6,09%

Δημόσια Δαπάνη

200.000,00

3,32%

2,74%

Ιδιωτική Συμμετοχή

244.444,44

4,05%

3,35%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
Κριτήρια Επιλογής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα %

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

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

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Βαθμολογία

100

10%

50

0

100

15%

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

Σύσταση του φορέα

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0-100)

60

30

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

5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής * 100

5%

100

0

0-100

σελ.70

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Προώθηση επιχειρηματικότητας
ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

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

100
9%
50

100
4%
50

4%

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

8%

Ναι
Όχι

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής δεδομένων
στην παραγωγική διαδικασία
Η συσκευασία και η παρουσίαση
των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας
παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

30
0

12%

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο

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

0

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Προτεραιότητες υποδράσης

100

100
0
100

75

9%

50

100
15%
60

σελ.71

Προστασία περιβάλλοντος (στις
περιπτώσεις όπου δεν γίνει η
χρήση των ανωτέρω)

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

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

100

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

ΣΥΝΟΛΟ

4%
0
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

-

-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.6,
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η υποδράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
•
3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
•
8 iii) αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων,
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4-Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές
με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS 3)
Γ.Σ.1. Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας, τεχνολογίας και
γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
•
4.2 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
•
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα
στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1 -Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
•
2.1. Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης του ΑΠ2-Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
•
2.2. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα
των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας του
ΑΠ2-Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Οριζόντια
ενίσχυση
στην
ανάπτυξη
/
βελτίωση
της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

19.2.3.5
Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων (αρχική επένδυση) παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, μονάδες παροχής υπηρεσιών σε

Κωδικός Υποδράσης
Νομική Βάση

σελ.72

ηλικιωμένους, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, χώροι πολυδραστηριοτήτων και αναψυχής, άλλες υπηρεσίες όπως
κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, ιατρεία, κ.α., που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις.
Η υποδράση έχει ως προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως είναι τα
ΑΜΕΑ και οι ηλικιωμένοι (π.χ. υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην «Ενεργή Γήρανση»), την παροχή υπηρεσιών που
συνεισφέρουν στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κ.α.), και την παροχή υπηρεσιών σε
τομείς που υπάρχει έλλειψη σε τοπικό επίπεδο.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης (προτεραιότητα) , θα δοθεί στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
προς τον τοπικό πληθυσμό (ιατρεία, φροντίδα παιδιών, φροντίδα Α.μεΑ, φροντίδα ηλικιωμένων και δράσεις ενεργής
γήρανσης κ.α.).
Διευκρινίζεται ότι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται δεν είναι επιλέξιμος στην
παρούσα υποδράση αλλά στην υποδράση 19.2.2.5
Η στήριξη χορηγείται βάσει του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, άρθρο 14, με ένταση ενίσχυσης 45% επί των επιλέξιμων
δαπανών. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι έως και 600.000,00 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητας της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0100)
100

10%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /
εγκρίσεων / αδειών

100

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /
εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες

Βαθμολογία

15%

60

30

σελ.73

Σύσταση του φορέα

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση επιχειρηματικότητας
ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

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

5%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100

5%

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

100

0

100
6%
50

100
6%
50

6%

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

8%

Όχι

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

100

12%

0
100
60

15%
30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος

30
0

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

Προστασία περιβάλλοντος (στις
περιπτώσεις όπου δεν γίνει η

0
100

Ναι

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

100

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Προτεραιότητες υποδράσης

0-100

0
6%

100

σελ.74

χρήση των ανωτέρω)

μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)

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

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

100

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με
το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

3%

0

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα πέντε έτη)

ΣΥΝΟΛΟ

50

3%

0-100

100%
Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.5
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.3.3
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
- 8 v) προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές του Άξονα 4-Προώθηση
της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
- 9 vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1-Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
με τα Επιμέρους Μέτρα του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
- 6.1. Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς –M06. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων (άρθρο 19)
- 6.2 Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές Περιοχές - M06. Ανάπτυξη
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
- 4.2. Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
- Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός
οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Κωδικός Υποδράσης

19.2.4.1

Νομική Βάση

Άρθρο 20, Καν. (ΕΕ) αριθμό 1305/2013

σελ.75

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
H υποδράση αφορά έργα δημοσίου χαρακτήρα και επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των βασικών
υποδομών μικρής κλίμακας που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που
αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Ενδεικτικές πράξεις που μπορούν να ενταχθούν στη δράση είναι: επέκταση ή εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (π.χ. αντλιοστάσια, συστήματα χλωρίωσης, αποχετεύσεις όμβριων), σύστημα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.λπ.) βιολογικοί καθαρισμοί, εσωτερική οδοποιία, ενεργειακή
αναβάθμιση χρησιμοποιούμενων κτιρίων κ.λπ.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών επειδή η πράξη δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση (η χρήση
των υποδομών είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος). Ο
συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € εκτός των έργων που
αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός
μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό (%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
822.200,00
13,64%
11,27%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

822.200,00

13,64%

11,27%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0-100)

100

15%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

100

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες

Βαθμολογία

35%

60

30

σελ.76

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών
των μονάδων.

-

-

-

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

25%
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

15%
50

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100

8%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

ΣΥΝΟΛΟ

10% ≤ Ποσοστό < 20%

2%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

60
30

100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.6,
19.2.3.3, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.5
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
6γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2- Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
6ε) ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου· του
Άξονα 2- Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020:
5i. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα του ΑΠ 11 – Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης
των κινδύνων.
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4

σελ.77

Κωδικός Υποδράσης

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για
τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
19.2.4.2

Νομική Βάση

Άρθρο 20, Καν. (ΕΕ) αριθμό 1305/2013

Τίτλος Υποδράσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
H υποδράση συμπεριλαμβάνει έργα δημοσίου χαρακτήρα και επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. υγείας, αθλητισμού, κ.λπ.) που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων
των κοινωνικών υπηρεσιών. Απώτερος στόχος είναι η προστασία της κοινωνικής συνοχής, η βελτίωση της ποιότητας
ζωής ειδικά σε απομακρυσμένες και μειονεκτούσες περιοχές εντός της περιοχής του προγράμματος, η διεύρυνση των
υπηρεσιών που παρέχονται στον τοπικό πληθυσμό με στόχο την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής, δημιουργικών
δραστηριοτήτων κ.λπ..
Ενδεικτικές πράξεις που μπορούν να ενταχθούν στη δράση είναι: Ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση χώρων και
εγκαταστάσεων που φιλοξενούν κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, κέντρα φροντίδας
ηλικιωμένων κ.λπ. αγροτικά ιατρεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού κ.λπ..
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών επειδή η πράξη δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση (η χρήση
των υποδομών είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος). Ο
συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
280.000,00
4,64%
3,84%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

280.000,00

4,64%

3,84%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

0-100)

Βαθμολογία

100

15%

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Μοριοδότησ
η (κλίμακα

50

0

35%

100

σελ.78

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αναγκαιότητα της πράξης

Προστασία περιβάλλοντος

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

60

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

30

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100
70
25%

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / δημοτική
Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / δημοτική
Ενότητα
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

15%
50

100

5%
0

100
5%

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

0
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

-

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.2.5, 19.2.3.5, 19.2.4.1,
19.2.4.3, 19.2.4.5.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
6γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2- Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
9 α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της
κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας του Άξονα 3-Ενίσχυση της
εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
9iv) Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη.

σελ.79

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Κωδικός Υποδράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας
(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές
διαδρομές κ.λπ.)
19.2.4.3

Νομική Βάση

Άρθρο 20, Καν. (ΕΕ) αριθμό 1305/2013

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
H υποδράση συμπεριλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα με στόχο, τη βελτίωση της ελκυστικότητας της
περιοχής μέσα από τη δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, και την
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με παρεμβάσεις τουριστικής υποδομής μικρής κλίμακας και τη διάσωση και ανάδειξη
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων..
Ενδεικτικές πράξεις που μπορούν να ενταχθούν στη δράση είναι: Έργα για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή επέκταση
τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής όπως τουριστικά περίπτερα, κέντρα ενημέρωσης, παρατηρητήρια,
θέσεις θέας, σήμανση αξιοθέατων και κοινόχρηστων χώρων, μνημείων και σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, δημιουργία
ποδηλατικών διαδρομών, αναπλάσεις οικισμών – πλατειών, πλακοστρώσεις, δημόσιος φωτισμός, κατασκευή
πεζοδρομίων και πεζόδρομων, διαμόρφωση σημείων εισόδου εξόδου οικισμών, μικρά έργα υποδομής και πρασίνου για τη
βελτίωση των οικισμών κ.λπ.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών επειδή η πράξη δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση (η χρήση
των υποδομών είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος). Ο
συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
120.000,00
1,99%
1,64%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

120.000,00

1,99%

1,64%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Βαρύτητα
%

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0-100)

Βαθμολογία

100
15%
50

σελ.80

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

0

100

35%

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

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Προστασία περιβάλλοντος

30

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

60

100
70
25%

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%

ΣΥΝΟΛΟ

15%
50

100

10%
0
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.2.6,
19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.4.1, 19.2.4.4, 19.2.4.5.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 6γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2- Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
- 6ε) ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου· του
Άξονα 2- Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην Κρήτη

σελ.81

-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20).

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Κωδικός Υποδράσης

19.2.4.4

Νομική Βάση

Άρθρο 20, Καν. (ΕΕ) αριθμό 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Ο Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με το Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους
οποίους στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνουν αφενός ευκαιρίες εξωτερίκευσης της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και αφετέρου
λειτουργούν ως ερέθισμα για την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε δραστηριότητες που εκφράζουν, εκτός
των άλλων, τη θέληση για σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών και σχέσεων. Επιπλέον στην περιοχή εφαρμογής του
τοπικού προγράμματος υπάρχει ένα σημαντικό πολιτιστικό δυναμικό και σε ορισμένες περιοχές ένα κοινωνικό
περιβάλλον γεμάτο από νεανικό δυναμισμό που κινητοποιείται σε δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η παρούσα υπο-δράση αφορά ενέργειες που σχετίζονται με την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να είναι
καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, φεστιβάλ και άλλες ανάλογες δράσεις που
συμβάλλουν στην ενίσχυση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής.
Προτεραιότητα θα δοθεί στη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων συλλογικού χαρακτήρα (συνεργασία πολιτιστικών
φορέων για την υλοποίηση εκδηλώσεων) και σε δράσεις οι οποίες έχουν καινοτόμο και πρωτοποριακό χαρακτήρα για
την περιοχή.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών επειδή η πράξη δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση (η χρήση
των υποδομών είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος). Ο
συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 50.000 €
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
100.000,00
1,66%
1,37%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

100.000,00

1,66%

1,37%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς εκτός δημοσίου τομέα όπως Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ
και άλλοι φορείς, με την προϋπόθεση ότι στους καταστατικούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις.
Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Μοριοδότη
ση (κλίμακα
0-100)

Βαθμολογία

σελ.82

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Πολιτιστικό γεγονός

40

Ιστορικό γεγονός

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

40
20

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100
70
15%

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

15%
30

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

Φορέας υποψήφιου δικαιούχου
Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο
πλαίσιο του παρόντος σχεδίου
χρηματοδότησης

25%

Αθλητικό γεγονός

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

50

0

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

15%

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Φύση / Αντικείμενο εκδήλωσης που
συνδέεται με ιστορία και τοπικά
δρώμενα

Σκοπιμότητα της πρότασης

100

10%
50
10%

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη
Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη

100

10%

Διοργάνωση για 1 έτος
ΣΥΝΟΛΟ

100

50
0

100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

σελ.83

Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 12.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.5,
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 19.2.4.5, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.4.
Η δράση έχει συνέργεια με τη δράση 19.2.2.3.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 6γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2- Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
- 9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
- 7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20).

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Κωδικός Υποδράσης

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων
με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
19.2.4.5

Νομική Βάση

Άρθρο 20, Καν. (ΕΕ) αριθμό 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
H υπο-δράση έχει ως βασικό στόχο την προστασία και την ανάδειξη της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
και περιλαμβάνει έργα δημοσίου χαρακτήρα και επενδύσεις για την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς, του φυσικού και
του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Ενδεικτικές πράξεις που μπορούν να ενταχθούν στη δράση είναι: Μελέτες καταγραφής βιοποικιλότητας, ανάπτυξη
εφαρμογών τοπικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, παρεμβάσεις αποκατάστασης βελτίωσης και ανάδειξη της
οικολογικής και περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής (π.χ. καταφύγια, έργα υποδομής για την άγρια πανίδα & χλωρίδα,
πράσινες υποδομές, κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, φυτοτεχνικές εργασίες, αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων
κ.λπ.).Επίσης περιλαμβάνει έργα α) αποκατάστασης και ανάδειξης κτισμάτων της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και
αγροτικής κληρονομιάς (γεφύρια, μύλοι, φάμπρικες κ.λπ.), β) πολιτιστικά και συνεδριακά κέντρα, γ) μουσεία δ) ενέργειες
ανάδειξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική, αγροτική και λαογραφική κληρονομιά (π.χ. καταγραφή
εθίμων, εκθετήρια, σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και
λογοτεχνικών έργων με την προϋπόθεση ότι αναδεικνύουν την τοπική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και την
περιβαλλοντική διάσταση της περιοχής), έργα υποδομών πολιτισμού όπως ωδεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, εκθετήρια,
λαογραφικές συλλογές κ.λπ.
Προτεραιότητα στις προτεινόμενες δράσεις θα δοθεί σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων περιοχών, Πανεπιστήμια και άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών επειδή η πράξη δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση (η χρήση
των υποδομών είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος). Ο
συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 50.000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

σελ.84

Συνολικός Προϋπολογισμός

150.000,00

2,49%

2,06%

Δημόσια Δαπάνη

150.000,00

2,49%

2,06%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς εκτός δημοσίου τομέα όπως Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ
και άλλοι φορείς, με την προϋπόθεση ότι στους καταστατικούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις, Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, Πανεπιστήμια και άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς.
Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Μοριοδότησ
η (κλίμακα 0100)
100

15%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

0

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

100

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες

25%

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

30

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Βαθμολογία

100
70
15%

30

0
100

20%
60

σελ.85

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

0

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

50

10%
50

10%

Φορέας υποψήφιου δικαιούχου

Προστασία περιβάλλοντος

30

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

100
100

5%
0
100%

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.1,
19.2.3.3, 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.4.
Η δράση έχει συνέργεια με τη δράση 19.2.7.8.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
6γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2- Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
6ε) ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου· του
Άξονα 2- Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην Κρήτη
6δ) προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών· του Άξονα 2-Βιώσιμη ανάπτυξη με
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020:
5i. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα του ΑΠ 11 – Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης
των κινδύνων
6.d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος,
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών του ΑΠ13- Στρατηγικές και δράσεις
προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου στις περιφέρειες.

-

-

-

Τίτλος Δράσης

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

19.2.5
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Κωδικός Υποδράσης

19.2.5.1

σελ.86

Νομική Βάση

Άρθρο 17, παρ. 1γ, Καν. (ΕΕ) αριθμό 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η υποδράση αφορά τη μελέτη ή / και κατασκευή έργων πρόσβασης (έργα οδοποιίας - αποκατάσταση δρόμων) που
συνδέουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μεταποιητικές μονάδες της περιοχής με υποχρεωτική την
ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση. Η υλοποίηση θα γίνεται με βάσει τις ανάγκες που προβλέπονται στο σχετικό
περιφερειακό ή δημοτικό σχεδιασμό.
Σκοπός είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσβασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη εξασφάλισης της εύκολης
και πιο άμεσης προσβασιμότητας σε μεταποιητικές μονάδες της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος . Στο πλαίσιο
αυτό, απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων που προέρχονται από τη
μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών επειδή η πράξη δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση. Ο
συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
100.000,00
1,66%
1,37%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

100.000,00

1,66%

1,37%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

Βαθμολογία

100

10%

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

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0-100)

50

0

100

25%
60

σελ.87

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

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αριθμός μονάδων μεταποίησης που
εξυπηρετούνται από την υλοποίηση
της πράξης

Περιοχές που έχουν υποστεί
φυσικές καταστροφές
Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα
με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

30
100
70
15%

0

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

50

10%
50

Εξυπηρετούνται περισσότερες από
3 μονάδες
Εξυπηρετούνται περισσότερες από
2 και έως 3 μονάδες
Εξυπηρετούνται τουλάχιστον 2
μονάδες
Ναι
Όχι
Ορεινή
Μειονεκτική

100

20%

60
30

10%

10%

Λοιπές περιοχές

ΣΥΝΟΛΟ

30

100
0
100
50
0

100%
Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.7.2,
12.2.7.8.
Η δράση έχει συνέργεια με τη δράση 19.2.3.1.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
• 4.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της
γεωργίας και της δασοκομίας - M04. Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης
Κωδικός Υποδράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα
των τροφίμων και της δασοπονίας
19.2.7.2

Νομική Βάση

Άρθρο 35 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η υποδράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων γεωργικών προϊόντων καθώς και στην ασφάλεια και υγεία των
καταναλωτών τα οποία συνεισφέρουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και στη
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας. Η ενέργεια μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία ερευνητικών –
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αγροτικών συλλόγων, τοπικών παραγωγών κ.λπ..
Ενδεικτικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση της παρούσας υπο-δράσης είναι :

σελ.88

1) η αξιοποίηση των βιοδραστικών συστατικών των βιολογικών αρωματικών/φαρμακευτικών (Α/Φ) φυτών της
περιοχής του Ψηλορείτη με στόχο την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και επιχειρηματικών ευκαιριών. Τα προϊόντα
που μπορούν να παραχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να διοχετευτούν σε α) φαρμακευτικές εταιρείες ή
εταιρείες καλλυντικών που καταναλώνουν σε μεγάλο βαθμό (Α/Φ) φυτά και προϊόντα τους, όπως είναι τα αιθέρια έλαια
και τα εκχυλίσματα για την παρασκευή καλλυντικών, όπως είναι τα αποσμητικά, τα στοματικά διαλύματα, οι
οδοντόπαστες, τα αφρόλουτρα, σαπούνια, κρέμες, λοσιόν καθαρισμού και τα λοιπά ελιξίρια ομορφιάς αλλά ακόμη και
αποσμητικά χώρου και καθαριστικά και β) σε εταιρείες τροφίμων και ποτών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
Α/Φ φυτά και προϊόντα που προέρχονται από αυτά σε πολλούς τομείς όπως π.χ. τα προμαγειρεμένα φαγητά ως φυσικά
αντιοξειδωτικά συντηρητικά, ενισχυτικά γεύσης και χρώματος κ.λπ..
2) η χρήση μοντέλων πρόβλεψης της συμπεριφοράς αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών η οποία αποτελεί ένα
συνεχώς αναπτυσσόμενο «εργαλείο» για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων και την εισαγωγή
νέων μεθοδολογιών συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας που επιμηκύνουν το χρόνο ζωής των προϊόντων με
ταυτόχρονη διατήρηση της μικροβιολογικής τους ασφάλειας. Αναμενόμενα αποτελέσματα της ενέργειας: α) παραγωγή
και διακίνηση ασφαλέστερων και εμπορικά ανταγωνιστικών προϊόντων, β) εκπλήρωση των προδιαγραφών
μικροβιολογικής υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σε ενίσχυση της προσπάθειας
ένταξης των προϊόντων στα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) προϊόντα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Η ένταση ενίσχυσης : α) για τις λειτουργικές δαπάνες του συνεργατικού σχήματος και β) για την υλοποίηση του
επιχειρηματικού σχεδίου, ανέρχεται σε 65% επί των επιλέξιμων δαπανών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
170.000,00
2,82%
2,33%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

110.500,00

1,83%

1,51%

59.500,00

0,99%

0,82%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική ή μη οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. Μέλη των
σχημάτων συνεργασίας είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι καθώς και λοιποί φορείς του γεωργικού τομέα,
οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το
περιβάλλον και το κλίμα. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους
φορείς.
Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0100)

Βαθμολογία

100

15%

50

0
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Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης )

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία
των μελών του δικτύου

Σύσταση φορέα

30
0

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

20%

60
30
0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

10%
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

50

Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας

100

15%
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας

0

Ναι

100

Εμπειρία του υπευθύνου στην
εκτέλεση και συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει
συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα
έργο συνεργασίας)
Αξιολόγηση συνεργατικού
σχηματισμού

15%

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

10%
Όχι
(για κάθε μέλος δίνονται 10 βαθμοί
- μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα

0

10%

100

5%

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
ΣΥΝΟΛΟ

0-100

0
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.7.3,
19.2.7.8, 19.3.3.
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.3.1,

σελ.90

-

-

-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, του Άξονα 1-Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
4στ Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π. Α.Α. 2014-2020
16.2 Στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών- M16.
Συνεργασία
16.4 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης- M16 –
Συνεργασία
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020:
5i. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα του ΑΠ 11 – Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης
των κινδύνων
με τον Ειδικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
1.1. Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας
σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) του ΑΠ1Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού του ΑΠ3-Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
Επιχειρηματικότητας
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Κωδικός Υποδράσης
Νομική Βάση

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό
19.2.7.3

Άρθρο 35 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η υποδράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση για τη δημιουργία, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό συνεργατικών
σχημάτων και δικτύων ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα μέσω της δράσης προωθούνται οι
παρακάτω ενέργειες:
α) η δημιουργία ή η επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας, δικτύων επιχειρήσεων (clusters) που έχουν ως
αντικείμενο την κάθετη ή οριζόντια συνεργασία σε θέματα όπως: επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες,
logistics, αποθήκες κ.ά.), πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο
προσωπικό), άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους
παραγωγής, βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων - εταίρων. Οι
επιχειρήσεις ενός cluster μπορούν να δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας (οριζόντια cluster) ή σε
διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής αλλά να ανήκουν στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (κάθετα cluster).
Οι εταίροι ενός cluster δεν μπορεί να είναι λιγότεροι των τριών.
Η ένταση ενίσχυσης : α) για τις λειτουργικές δαπάνες του συνεργατικού σχήματος και β) για την υλοποίηση του
επιχειρηματικού σχεδίου, ανέρχεται σε 65% επί των επιλέξιμων δαπανών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
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Προγράμματος

100.000,00

1,66%

1,37%

Δημόσια Δαπάνη

65.000,00

1,08%

0,89%

Ιδιωτική Συμμετοχή

35.000,00

0,58%

0,48%

Συνολικός Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Νομικά πρόσωπα στα οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις (υπό ίδρυση ή υφιστάμενα).
Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Σκοπιμότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0-100)

100

15%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

0

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

15%

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

20%
30

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

Βαθμολογία

10%
50

σελ.92

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία
των μελών του δικτύου

Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας

Εμπειρία του υπευθύνου στην
εκτέλεση και συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει
συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα
έργο συνεργασίας)
Αξιολόγηση συνεργατικού
σχηματισμού

Σύσταση φορέα

100

15%
0

Ναι

100

10%
Όχι
(για κάθε μέλος δίνονται 10 βαθμοί
- μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα

0

10%

100

5%

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
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ΣΥΝΟΛΟ

-

-

-

-

0-100

0
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.1.2, 19.2.3.4, 19.2.7.2,
19.2.7.8, 19.3.3.
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1,
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, του Άξονα 1-Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
4στ Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π. Α.Α. 2014-2020
16.2 Στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών- M16.
Συνεργασία
16.4 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης- M16 –
Συνεργασία
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020:
5i. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα του ΑΠ 11 – Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης
των κινδύνων
με τον Ειδικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
1.1. Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας
σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) του ΑΠ1Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού του ΑΠ3-Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
Επιχειρηματικότητας
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας

σελ.93

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Κωδικός Υποδράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες
περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής
διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της
διατήρησης των γεωργικών τοπίων.
19.2.7.8

Νομική Βάση

Άρθρο 35 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η υποδράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση για τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων για την υλοποίηση σχεδίων σε
τομείς του γεωργικού τομέα, και αφορά τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων μεταξύ αγροτών και φορέων του
γεωργικού τομέα ερευνητικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Τα συνεργατικά σχήματα που θα ενισχυθούν θα προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε
ρύπους και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη
χρήση νερού, την υπερβόσκηση, τη μείωση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα.
Αυτό θα βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε οικολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν
στη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Μέσω της δράσης ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν συνεργασίες σε τομείς όπως :
• Βελτίωση του Περιβαλλοντικού και Οικονομικού Αποτυπώματος Αγροτοβιομηχανικών και Κτηνοτροφικών
Μονάδων, μέσα από την Υποστήριξη της Ενεργειακής Αξιοποίησης των Αποβλήτων τους.
• Διερεύνηση και η αντιμετώπιση της επίδρασης της Κλιματικής Αλλαγής σε Καλλιέργειες και Υδατικό Ισοζύγιο του
Ψηλορείτη
• Ενίσχυση της Γεωργικής Παραγωγής μέσα από την Ανάπτυξη Πρότυπου Εδαφολογικού Χάρτη κ.λπ.
Η ένταση ενίσχυσης : α) για τις λειτουργικές δαπάνες του συνεργατικού σχήματος και β) για την υλοποίηση του
επιχειρηματικού σχεδίου, ανέρχεται σε 65% επί των επιλέξιμων δαπανών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1407/2013.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

150.000,00

2,49%

2,06%

Δημόσια Δαπάνη

97.500,00

1,62%

1,34%

Ιδιωτική Συμμετοχή

52.500,00

0,87%

0,72%

Συνολικός Προϋπολογισμός

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική ή μη οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. Μέλη των
σχημάτων συνεργασίας είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι καθώς και λοιποί φορείς του γεωργικού τομέα,
οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το
περιβάλλον και το κλίμα. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους
φορείς
Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

Εξειδίκευση κριτηρίων
επιλογής

Βαρύτητα
%

Μοριοδότηση
(κλίμακα 0100)

Βαθμολογία

σελ.94

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σκοπιμότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία
των μελών του δικτύου

Εμπειρία του υπευθύνου στην
εκτέλεση και συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει
συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα
έργο συνεργασίας)

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

100

15%

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

0

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

15%

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

60

20%
30

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας

10%
50

100

15%
0

Ναι

100

10%
Όχι

0

Αξιολόγηση συνεργατικού
σχηματισμού

(για κάθε μέλος δίνονται 10 βαθμοί
- μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)

10%

0-100

Σύσταση φορέα

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα

5%

100

σελ.95

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
ΣΥΝΟΛΟ

0
100%

Τιμή βάσης: 30 βαθμοί

-

-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.1.2, 19.2.5.1, 19.2.7.2,
19.2.7.3, 19.3.3.
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.4.5.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, του Άξονα 1-Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
4στ Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π. Α.Α. 2014-2020
16.2 Στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών- M16.
Συνεργασία
16.4 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης- M16 –
Συνεργασία
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020:
5i. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα του ΑΠ 11 – Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης
των κινδύνων
με τον Ειδικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
1.1. Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας
σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) του ΑΠ1Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού του ΑΠ3-Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
Επιχειρηματικότητας
Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας

-

-

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Διατοπική συνεργασία
19.3.1
"Νήσων Περίπλους"

Κωδικός Υποδράσης

19.3.1

Νομική Βάση

Άρθρο 44, καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 / άρθρο 35, καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Το σχέδιο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με θέμα τον
πολιτισμό και την ανάπτυξη. Το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα υλοποιηθεί για τρίτη προγραμματική περίοδο με τη
συμμετοχή των ΟΤΔ που έχουν την έδρα τους στη νησιωτική Ελλάδα, με ενσωμάτωση εμπειρίας προηγούμενων ΟΤΔ και
διεύρυνση νέων εταίρων. Το σχέδιο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του υπόβαθρου για την εγκαθίδρυση της έννοιας
πολιτιστικής - δημιουργικής βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με το νησιωτικό χαρακτήρα το περιβάλλον και τον
πολιτισμό των νησιών. Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής: 1)Ανάδειξη και διάδοση ποικίλων μορφών πολιτιστικής
δημιουργικής βιομηχανίας στη νησιωτική Ελλάδα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 2)Διασύνδεση και
ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και των τεχνών 3)Ενσωμάτωση και
αξιοποίηση της τεχνολογίας στα μνημεία (αρχιτεκτονικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά) 4)Ενσωμάτωση του
πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και υιοθέτηση νέων μεθόδων εμψύχωσης και ενδυνάμωσης νέων που

σελ.96

ασχολούνται με τον πολιτισμό 5) Προβολή και προώθηση της νησιωτικής πολιτιστικής ταυτότητας με απώτερο σκοπό
την ανάδειξη των νησιών ως «τόπους πολιτισμών και τεχνών».
Η πράξη δε θεωρείται Κρατική Ενίσχυση. Ποσοστό επιχορήγησης 100%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
60.000,00
26,14%
0,82%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

60.000,00

26,14%

0,82%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Ομάδες Τοπικής Δράσης
Κριτήρια Επιλογής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος:19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4,
19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
6γ Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
9 vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
1.1. Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας
σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) του ΑΠ1Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού του ΑΠ3-Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
Επιχειρηματικότητας

-

-

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Διατοπική συνεργασία
19.3.2
"ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ"

Κωδικός Υποδράσης

19.3.2

Νομική Βάση

Άρθρο 44, καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 / άρθρο 35, καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Το σχέδιο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» αφορά την διατοπική συνεργασία των ΟΤΔ που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια
Κρήτης. Στόχος του σχεδίου είναι η διασύνδεση της κτηνοτροφίας με τον τουρισμό και η ανάπτυξη δικτύου επισκέψιμων
διδακτικών κτηνοτροφικών μονάδων στη Κρήτη. Το έργο είναι συνεχιζόμενο από την προηγούμενη προγραμματική
περίοδο και ειδικότερος στόχος του είναι η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στην Κρήτη, αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία της ορεινής ενδοχώρας του νησιού, τα οποία θα συμβάλλουν στην
ανάδειξη της Κρήτης ως προορισμός που επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη και δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης εναλλακτικών και ποικίλων δραστηριοτήτων. Το αντικείμενο συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός
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ολοκληρωμένου δικτύου διδακτικών διαδρομών που θα καλύπτει το σύνολο των περιοχών δράσης των ΟΤΔ, θα
οργανώνεται σε επιμέρους θεματικές διαδρομές ανάλογα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της κάθε περιοχής, ενώ
ταυτόχρονα θα λειτουργεί συμπληρωματικά με υφιστάμενα έργα (π.χ. Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4, τοπικές
φυσιολατρικές διαδρομές, Δρόμοι του Κρασιού, Θρησκευτικές Διαδρομές κ.λπ.). Επιπλέον, ειδικός στόχος είναι μέσα από
το δίκτυο αυτό να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν πιλοτικά επισκέψιμες διδακτικές κτηνοτροφικές μονάδες που θα
λειτουργήσουν ως νέα τουριστικά και εκπαιδευτικά προϊόντα.
Η πράξη δε θεωρείται Κρατική Ενίσχυση. Ποσοστό επιχορήγησης 100%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
50.000,00
21,79%
0,69%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

50.000,00

21,79%

0,69%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Ομάδες Τοπικής Δράσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Κριτήρια Επιλογής

-

-

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος:19.2.1.2, 192.2.1, 19.2.2.2,
19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.319.2.4.4, 19.2.4.5, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.3.1, 19.3.3, 19.3.4.
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.6
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
6 γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2-Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
9 vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020
1.3 Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με επίκεντρο τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών,
καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση- M01. Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωση
7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020:
6.d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών του ΑΠ13- Στρατηγικές
και δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου στις περιφέρειες
με τον Ειδικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην
πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού του ΑΠ3-Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης
της Επιχειρηματικότητας.
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Διατοπική συνεργασία
19.3.3
Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων

Κωδικός Υποδράσης

19.3.3

Νομική Βάση

Άρθρο 44, καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 / άρθρο 35, καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
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Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Αντικείμενο του Σχεδίου "Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων" είναι η ολοκληρωμένη, ομοιογενής και
επίκαιρη κατάρτιση των "Δυναμικών Μονάδων" με σύγχρονες αρχές και μέσα αγροτικής επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας καθώς και η άρση όλων των επιμέρους εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι "Δυναμικές Μονάδες" των τοπικών
κοινοτήτων στα πεδία της επιχειρηματικής ψυχολογίας, των γνώσεων και τις δικτύωσης. Βασικοί στόχοι του Σχεδίου
είναι: Ενεργοποίηση αναπτυξιακής ψυχολογίας των Δυναμικών Ομάδων, μόχλευση επενδυτικών πρωτοβουλιών,
θωράκιση των Δυναμικών Μονάδων με τις ενδεδειγμένες γνώσεις, τεχνικές, δεξιότητες και εργαλεία.
Η πράξη δε θεωρείται Κρατική Ενίσχυση. Ποσοστό επιχορήγησης 100%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
39.500,00
17,21%
0,54%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

39.500,00

17,21%

0,54%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Ομάδες Τοπικής Δράσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Κριτήρια Επιλογής

-

-

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος: 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5,
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.8, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.4
Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.1.2
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
6 γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2-Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
9 vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
1.1. Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας
σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) του ΑΠ1
- Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα
(9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του ΑΠ1-Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες»
3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού του ΑΠ3-Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
Επιχειρηματικότητας
με τα Επιμέρους Μέτρα του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
1.3. Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με επίκεντρο τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς
και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση- M01. Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)
16.4. Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησηςM16 - Συνεργασία
16.2. Στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών- M16.
Συνεργασία

σελ.99

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υποδράσης

Διακρατική συνεργασία
19.3.4
"Ενδυνάμωση, Προβολή και Δικτύωση των Γεωπάρκων της UNESCO"

Κωδικός Υποδράσης

19.3.4

Νομική Βάση

Άρθρο 44, καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 / άρθρο 35, καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / υποδράσης
Η υπο-δράση αφορά την ανάδειξη και προβολή των συνεργαζόμενων Γεωπάρκων - αναγνωρισμένων από την UNESCO της φύσης και του τοπίου, ως φυσική κληρονομιά εθνικής και παγκόσμιας σπουδαιότητας, την υλοποίηση δράσεων για
την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές των πάρκων αλλά και στις κοντινές σε αυτά ζώνες, καθώς και την
περαιτέρω δικτύωσή τους με ανάλογα δίκτυα - τοπικούς φορείς μέσω: ηλεκτρονικής διασύνδεσης (ιστοσελίδων,
δικτυακών τόπων, βάσεων δεδομένων κ.λπ.), συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, κ.λπ.
Το διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας “ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ UNESCO”
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων: 1. Ανάδειξη και προβολή των συνεργαζόμενων περιοχών, της φύσης και του
τοπίου, ως φυσική κληρονομιά εθνικής και παγκόσμιας σπουδαιότητας, 2. Αναβάθμιση και αύξηση του οικοτουρισμού –
τουριστικής επισκεψιμότητας των συνεργαζόμενων περιοχών μέσω της συνδυαστικής προβολής βιοποικιλότητας και
γεωποικιλότητας των περιοχών, καθώς των σημείων αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, 3. Ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας - ενδυνάμωση των υφιστάμενων τουριστικών
υποδομών, μέσω της δημιουργίας και προώθησης στοχευμένων Τουριστικών Πακέτων με στόχο την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου, 4. Σχεδιασμός και προώθηση ειδικού σήματος για τοπικά προϊόντα-υπηρεσίες αγροτουρισμού των
συνεργαζόμενων περιοχών, με βάση τα πρότυπα ποιότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.
Η πράξη δε θεωρείται Κρατική Ενίσχυση. Ποσοστό επιχορήγησης 100 %.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
Ποσοστό(%) σε
Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
80.000,00
34,86%
1,10%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

80.000,00

34,86%

1,10%

0,00

0,00%

0,00%

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Ομάδες Τοπικής Δράσης
Κριτήρια Επιλογής

-

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού προγράμματος:19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.6,
19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020
6 γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2-Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, του Άξονα 1-Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
9 vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,

σελ.100

-

-

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)
με τον Ειδικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού του ΑΠ3-Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
Επιχειρηματικότητας
Με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020:
6.d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος,
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών του ΑΠ13-Στρατηγικές και δράσεις
προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου στις περιφέρειες

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και
εμψύχωση στην περιοχή
19.4
ΕΓΤΑΑ

Νομική βάση

Άρθρο 42, καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη της
λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» για την υλοποίηση του τοπικού της
προγράμματος στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER
(ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)».
Μέσω της Δράσης θα ενισχυθεί η λειτουργία της ομάδας η οποία αποτελείται από στελέχη που διαθέτουν πολυετή
γνώση και εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων LEADER και τα οποία συνθέτουν ένα ικανό και αποτελεσματικό
υπηρεσιακό πυρήνα.
Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται με α) Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων β)
Λειτουργικές δαπάνες γ) Πάγια και λοιπός εξοπλισμός δ) Ενέργειες εμψύχωσης ε) Υποστηρικτικές ενέργειες
(εκπόνησης μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση.
Οι αρμοδιότητες της ΟΤΔ είναι όπως αναφέρονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ.
Η πράξη δε θεωρείται Κρατική Ενίσχυση. Ποσοστό επιχορήγησης 100%.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η δράση δρα οριζόντια και υποστηρικτικά με όλες τις υπόλοιπες του τοπικού προγράμματος και επομένως
εξυπηρετούνται όλες οι θεματικές κατευθύνσεις.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)

Ποσοστό

(%)

επίπεδο υπο-μέτρου

σε

Ποσοστό

(%)

επίπεδο μέτρου

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.040.000,00

100,00%

14,25%

Δημόσια Δαπάνη

1.040.000,00

100,00%

14,25%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτική Συμμετοχή

σε

Καθεστώς ενίσχυσης : Η στήριξη δε καθιστά κρατική ενίσχυση
Ποσοστό ενίσχυσης : 100 % επί των επιλέξιμων δαπανών
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχος είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Δεν έχει εφαρμογή η θέσπιση κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση έχει συνέργεια/συμπληρωματικότητα με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας σε κάθε Πρόγραμμα.
* Αναφορά στο άρθρο/α του του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν. (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ βάσει του οποίου καθορίζεται η
επιλεξιμότητα της προτεινόμενης δράσης.
** Για τα υπομέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 θα ισχύσουν κατ’ ελάχιστον τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στα
αντίστοιχα υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.
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4.3.2

Τεχνικά δελτία δράσεων ΕΤΘΑ

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για αλιείς
4.2.1
ΕΤΘΑ

Νομική βάση

Άρθρο 30 καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Η περιοχή έχει ενεργή αλιευτική δραστηριότητα αλλά παράλληλα ευνοεί την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με
τη θάλασσα. Η ακτογραμμή περιλαμβάνει όμορφες παραλίες, ζωντανές παράκτιες τοπικές, ως ένα βαθμό τουριστικές
κοινότητες, πλούσιο σε φυτικά και ζωικά είδη θαλάσσιο βυθό, τοπικό πολιτισμό, παράδοση, σε ένα τμήμα του τοπικού
πληθυσμού, στην αλιεία οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού αξιοποιώντας
πόρους που έως σήμερα παραμένουν αναξιοποίητοι. Με την παρούσα δράση δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης νέων τρόπων
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής στην οποία ένα σημαντικό μέρος του τοπικού πληθυσμού ασχολείται με την αλιεία.
Μέσω της παρούσας δράσης παρέχεται στους αλιείς η δυνατότητα δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και
στηρίζονται επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων, μέσω της ανάπτυξης
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Προτεραιότητα δίνεται σε επενδύσεις στο σκάφος, σε δραστηριότητες αλιευτικού
τουρισμού, στον τομέα της εστίασης, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
σχετικών με την αλιεία.
Μέσω της αξιοποίησης των αλιευτικών σκαφών, τα οποία πολλές φορές αποτελούν ιστορικής σημασίας τεχνουργήματα,
είναι δυνατό να αναδειχτούν εναλλακτικές δραστηριότητες όπως ο αλιευτικός τουρισμός. Το σκάφος διαμορφώνεται από
τους αλιείς, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει δράσεις ξενάγησης και ενημέρωσης των επισκεπτών, γύρω από θέματα
που αφορούν την διαδικασία αλίευσης, τις τεχνικές αλιείας, τα αλιεύματα της περιοχής, την ταξινόμηση των θαλάσσιων
ειδών, το πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον, τα έθιμα της περιοχής σε σχέση με τη θάλασσα κ.λπ.. Μέσω της ίδιας
δραστηριότητας ακόμα, οι επισκέπτες δύναται να ενημερωθούν για μεθόδους εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, για ειδικές
μορφές αλιείας και για τη γενικότερη συμβολή του αλιευτικού τομέα στην κοινωνικό - οικονομική ταυτότητα της περιοχής.
Τέλος, το σκάφος μπορεί να φιλοξενήσει επίσης τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων που σχετίζονται
με την αλιεία ή και την τοπική γαστρονομία. Με τον τρόπο αυτό, οι επισκέπτες συμμετέχουν στη διαδικασία αλίευσης, ή
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να αποκτήσουν μία εναλλακτική
βιωματική εμπειρία κατά την περιήγηση στην περιοχή.
Από την άλλη, η δράση συμβάλλει στην αξιοποίηση των γνώσεων των αλιέων και μπορεί να λειτουργήσει εποχικά,
κινητοποιώντας παράλληλα τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις της αλιευτικής κοινότητας, και
συμβάλλοντας στην άρση της απομόνωσης και την ανάπτυξη της περιοχής ειδικά τους χειμερινούς μήνες.
Σκοπός είναι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που επιτρέπουν τη γνωριμία των επισκεπτών με το
θαλάσσιο περιβάλλον (θαλάσσιος βυθός και θαλάσσια βιοποικιλότητα), την ευαισθητοποίηση τους για περιβαλλοντικά
θέματα και την πληροφόρηση τους για την τοπική παράδοση και κληρονομιά.
Η ανάγκη υλοποίησης της δράσης εκτός από τη SWOT ανάλυση διαφαίνεται και από τις διαβουλεύσεις με α/α 9,21,23,35,36
και 37.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Άμεσα εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση «Διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα των τοπικών
αγροδιατροφικών προϊόντων και του τουρισμού με την αειφόρο διαχείριση του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού».
Η δράση καλύπτει την ανάγκη Α22 «Συμπληρωματικό εισόδημα αλιέων» οι οποίες αξιοποιούν τα βασικά πλεονεκτήματα
που καταδεικνύεται από την σύνοψη της SWOT – S22 «Σημαντικός θαλάσσιος πλούτος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή
της Κρήτης». Παράλληλα αξιοποιούνται τα δυνατά σημεία S23 , S01 και οι ευκαιρίες Ο2, Ο3 ενώ αντιμετωπίζονται τα
αδύνατα σημεία W34 «Υποαπασχόληση των αλιέων», W30, W33, καθώς και οι απειλές T10, Τ11, Τ12.
Η δράση συνεισφέρει άμεσα στην επίτευξη των Στρατηγικών στόχων 1 & 2.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό
(%)
σε Ποσοστό
(%) σε
Ποσό(€)
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο μέτρου
600.000,00
12,63%
10,71%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

300.000,00

6,32%

300.000,00
6,32%
Ιδιωτική Συμμετοχή
Καθεστώς ενίσχυσης : Άρθρο 30 ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 508/2014) Ποσοστό ενίσχυσης : 50 %
Περιοχή Εφαρμογής
Οι ζώνες αλιείας του τοπικού προγράμματος
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Αλιείς, παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

5,36%
5,36%

σελ.102

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αρχές κριτηρίων επιλογής
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με τις παρακάτω αρχές κριτηρίων επιλογής :
Α) Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (πληρότητα και σαφήνεια φυσικού αντικειμένου,
ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού / χρονοδιαγράμματος Β) Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων
πολιτικών (συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, εξασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία Γ) Σκοπιμότητα πράξης
(αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, λειτουργικότητα αξιοποίηση,
συνέργεια και συμπληρωματικότητα Δ) Ωριμότητα πράξης (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών
ενεργειών, Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Ε) Χαρακτηριστικά του φορέα
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση εμφανίζει άμεση συνέργεια με τις δράσεις 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 και 4.3.1 Επίσης, η δράση εμφανίζει
συμπληρωματικότητα με τη δράση 4.2.2.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 3α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
- 8iii) αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων, πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4 - Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές
- Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Με την Προτεραιότητα του Ε.Π.Αλ.Θ 2014-20204
- Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής / Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Ε1.9 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου,
Δείκτες Εκροών
διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, εκκίνηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για αλιείς και υγεία/ασφάλεια : 6
Α4.3: Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 8
Δείκτες Αποτελεσμάτων/Στόχου

Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

Επενδύσεις στο αλιευτικό σκάφος για την ασφάλεια - υγιεινή, προστασία
του περιβάλλοντος - κλιματική αλλαγή
4.2.2
ΕΤΘΑ

Νομική βάση

Άρθρο 32, 38, 41 καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014

Τίτλος Δράσης

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Όπως έχει δειχθεί υφίσταται σημαντική αλιευτική δραστηριότητα στις ζώνες αλιείας του προγράμματος ωστόσο ο κλάδος
χρήζει στήριξης και εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι βασική η ένταξη επενδύσεων για την αναδιάρθρωση του
στόλου και την βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλά και την αειφόρο διαχείριση του τοπικού θαλάσσιου περιβάλλοντος
και των πόρων. Ακόμα, είναι απαραίτητες επενδύσεις που βοηθούν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών
αλιευμάτων και προάγουν την ποιότητα τους ως προϊόντα διατροφής.
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων στο σκάφος και απευθύνεται στους αλιείς. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να
είναι αλιείς παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ενώ η επένδυση θα πρέπει να έχει ως σαφές στόχο τον εκσυγχρονισμό του
σκάφους και την ενσωμάτωση τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας της εργασίας καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των αλιέων.
Mε βάση τις διαβουλεύσεις που έχουν προηγηθεί εκφράστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους αλιείς κυρίως της Νότιας
Ζώνης (περιοχή Αγίας Γαλήνης).
Η ανάγκη υλοποίησης της δράσης εκτός από τη SWOT ανάλυση διαφαίνεται και από τις διαβουλεύσεις με α/α 9,21,23,
35,36 και 37.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Άμεσα εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση «Διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα των τοπικών
αγροδιατροφικών προϊόντων και του τουρισμού με την αειφόρο διαχείριση του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»
Η δράση καλύπτει την ανάγκη Α22 «Συμπληρωματικό εισόδημα αλιέων» και Α19 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
εκσυγχρονισμός και προσαρμογή στις αλλαγές των αλιευτικών επιχειρήσεων» οι οποίες αξιοποιούν τα βασικά
πλεονεκτήματα που καταδεικνύεται από την σύνοψη της SWOT – S22 «Σημαντικός θαλάσσιος πλούτος στην ευρύτερη
θαλάσσια περιοχή της Κρήτης». Παράλληλα αξιοποιούνται τα δυνατά σημεία S23 , S01 και οι ευκαιρίες Ο2, Ο3 ενώ
αντιμετωπίζονται τα αδύνατα σημεία W30 «Μη εκσυγχρονισμένος αλιευτικός στόλος και ειδικότερα σε ότι αφορά την
υγιεινή και την ασφάλεια των αλιέων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος» W33, W34 καθώς και οι απειλές T10,
Τ11, Τ12.
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Η δράση συνεισφέρει άμεσα στην επίτευξη των Στρατηγικών στόχων 1 & 2.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό
(%)
σε
Ποσό(€)
Επίπεδο υπο-μέτρου
150.000,00
3,16%
Συνολικός Προϋπολογισμός

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Δημόσια Δαπάνη

75.000,00

1,58%

Ποσοστό
(%) σε
Επίπεδο μέτρου
2,68%
1,34%

75.000,00
1,58%
1,34%
Ιδιωτική Συμμετοχή
Καθεστώς ενίσχυσης : Άρθρο 32,38, 41 ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 508/2014) Ποσοστό ενίσχυσης : 50 %
Περιοχή Εφαρμογής
Οι ζώνες αλιείας του τοπικού προγράμματος
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Αλιείς, παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με τις παρακάτω αρχές κριτηρίων επιλογής :
Α) Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (πληρότητα και σαφήνεια φυσικού αντικειμένου,
ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού / χρονοδιαγράμματος) Β) Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων
πολιτικών (συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, εξασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία), Γ) Σκοπιμότητα πράξης
(αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, λειτουργικότητα αξιοποίηση,
συνέργεια και συμπληρωματικότητα), Δ) Ωριμότητα πράξης (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών
ενεργειών, Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών) Ε) Χαρακτηριστικά του φορέα
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η Δράση εμφανίζει με τη Δράση 4.2.5. ενώ είναι συμπληρωματική με τη Δράση 4.2.1. και 4.3.1
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 8 v) προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές του Άξονα 4 - Προώθηση
της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
- 6 γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2-Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
με την Επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π.ΜΕ.ΠΕΡ.Α. 2014-2020:
- -5i. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα του ΑΠ11–Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης
των κινδύνων
Με την Προτεραιότητα του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020
- 1. Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
Ε1.9 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου,
Δείκτες Εκροών
διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, εκκίνηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για αλιείς και υγεία/ασφάλεια : 4
Α4.2: Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ): 4
Δείκτες Αποτελεσμάτων/Στόχου

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (για
αλιείς)
4.2.3
ΕΤΘΑ

Νομική βάση

Άρθρο 63.1.β του ΚΑΝ 508/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Μέσω της δράσης εξυπηρετείται η ανάπτυξη του τουρισμού σε συνδυασμό με ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού προϊόντος της αλιείας και αγροδιατροφής. Η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας των αλιέων, κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί δεδομένης της ανάγκης τόνωσης εξω-αλιευτικών
δραστηριοτήτων καθώς και την ανάγκη συμπλήρωσης του αλιευτικού εισοδήματος. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία
των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων, στις περιοχές της αλιείας και
εν γένει στην περιοχή παρέμβασης. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων που έως
σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητοι, καθώς και η ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων ανάμεσα στο θαλάσσιο οικοσύστημα, τον
πολιτισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα. Το βασικό αποτέλεσμα θα είναι αφενός η έναρξη επιχειρήσεων σε νέους
τομείς, σχετικούς με τη θάλασσα και την αλιεία, όπως και ο εμπλουτισμός των βασικών υπηρεσιών για τον εναλλακτικό
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τουρισμό ειδικά σε μορφές που σχετίζονται με την θάλασσα. Ακόμα, επιτυγχάνεται η αύξηση της επισκεψιμότητας της
περιοχής, καθώς εμπλουτίζεται το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.
Μέσω της δράσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (Οδηγία 2003/361/ΕΚ) από
αλιείς σε κλάδους δραστηριότητας στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Σκοπός είναι η διαφοροποίηση της τοπικής
οικονομίας και η ανάπτυξη ενός προτύπου πολύ-απασχόλησης για τους αλιείας, για τη συμπλήρωση του αλιευτικού
εισοδήματος. Ειδικότερα, στη δράση εντάσσονται:
Δραστηριότητες αγροτουρισμού και εστίασης: Ενδεικτικά αναφέρεται η παροχή γευμάτων που θα βασίζονται σε τοπικές
πρώτες ύλες και με βάση τοπικές συνταγές, θα αξιοποιούν τη συγκομιδή αλιευμάτων, η παροχή υπηρεσιών πληροφόρηση
και οργάνωση δραστηριοτήτων περιήγησης στην περιοχή κ.λπ..
Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες: Προβλέπεται η στήριξη επενδύσεων σε μορφές τουρισμού που σχετίζονται με τη
θάλασσα, όπως ο καταδυτικός τουρισμός, τα αθλήματα θάλασσας, οι κρουαζιέρες κ.λπ.. Ενδεικτικά, ενισχύονται
καταδυτικά πάρκα, ξεναγήσεις με συστήματα ηλεκτρονικής ξενάγησης, επιχειρήσεις εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, η
υποθαλάσσια περιήγηση, δραστηριότητες που αφορούν τη γνώση και τη φωτογράφηση του βυθού κ.λπ.. Το αυξανόμενο
ενδιαφέρον των επισκεπτών του νησιού της Κρήτης για αναδυόμενους τομείς εναλλακτικού τουρισμού και η ήδη
ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα στον παράκτιο χώρο, δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πυρήνα γύρω από
τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικές δραστηριότητες σχετικές με τη θάλασσα στις ζώνες αλιείας του
προγράμματος. Ειδικότερα, τα καταδυτικά πάρκα έχουν οφέλη και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
καθώς όχι μόνο προσφέρουν υπηρεσίες προς τον επισκέπτη αλλά συμβάλλουν και στην ενίσχυση της οικολογικής
ακεραιότητας και την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας της περιοχής. Ακόμα, οι ημερήσιες κρουαζιέρες και ξεναγήσεις από
τη θάλασσα, προσφέρονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των αλιέων και συμβάλουν
ταυτόχρονα στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών (yachting, επισκευές και συντήρηση σκαφών), υπηρεσίες επισκευές / κατασκευές
αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού: Μέσα από τις επενδύσεις που αφορούν τις παραπάνω δραστηριότητες καλύπτεται
ένα φάσμα των αναγκών τόσο των ίδιων των αλιέων αλλά και των επισκεπτών με ιδιωτικά σκάφη.
Εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία και τη θάλασσα: H δράση στηρίζει επενδύσεις που
αφορούν τόσο το εμπόριο όσο και τη βιοτεχνική δραστηριότητα σε σχέση με τη θάλασσα και την αλιεία. Ενδεικτικά,
εντάσσονται το εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού αλιείας, ειδών κατάδυσης, θαλάσσιων σπορ κ.λπ.. Ακόμα, εντάσσονται η
βιοτεχνία κατασκευής ειδικών κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, εργαστήριο παραγωγής πάγου, κατασκευή σουβενίρ με
θαλάσσια θέματα κ.ά..
Η ανάγκη υλοποίησης της δράσης εκτός από τη SWOT ανάλυση διαφαίνεται και από τις διαβουλεύσεις με α/α
9,21,23,35,36 και 37.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Άμεσα εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση «Διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα των τοπικών
αγροδιατροφικών προϊόντων και του τουρισμού με την αειφόρο διαχείριση του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»
Η δράση καλύπτει την ανάγκη Α21 «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η θάλασσα για την ανάπτυξη ειδικών
μορφών τουρισμού και σύνδεση τους με το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής» η οποία αξιοποιεί τα βασικά
πλεονεκτήματα που καταδεικνύεται από τη σύνοψη της SWOT – S24 «Οι παράκτιες περιοχές δεν έχουν επηρεαστεί από το
μαζικό τουρισμό και προσφέρονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού». Παράλληλα αξιοποιούνται τα
δυνατά σημεία S01, S22, S23 και οι ευκαιρίες Ο2, Ο3 ενώ αντιμετωπίζονται τα αδύνατα σημεία W34 «Υποαπασχόληση
των αλιέων», W33 καθώς και οι απειλές Τ1, Τ2.
Η δράση συνεισφέρει άμεσα στην επίτευξη των Στρατηγικών στόχων 1 & 2.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)

Ποσοστό

(%)

Επίπεδο υπο-μέτρου
17,89%

σε

Ποσοστό

(%)

σε

Επίπεδο μέτρου
15,18%

ΣυνολικόςΠροϋπολογισμός

850.000,00

Δημόσια Δαπάνη

510.000,00

10,74%

9,11%

Ιδιωτική Συμμετοχή

340.000,00

7,16%

6,07%

Καθεστώς ενίσχυσης :
Ποσοστό ενίσχυσης :
Περιοχή Εφαρμογής
Όλες οι ζώνες αλιείας.
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Αλιείς, παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με τις παρακάτω αρχές κριτηρίων επιλογής :
Α) Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (πληρότητα και σαφήνεια φυσικού αντικειμένου,
ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού / χρονοδιαγράμματος Β) Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων
πολιτικών (συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, εξασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία Γ) Σκοπιμότητα πράξης
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(αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, λειτουργικότητα αξιοποίηση,
συνέργεια και συμπληρωματικότητα Δ) Ωριμότητα πράξης (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών
ενεργειών, Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Ε) Χαρακτηριστικά του φορέα
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση εμφανίζει συνέργεια με τη Δράση 4.2.1, 4.2.4 και 4.2.5. ενώ είναι συμπληρωματική με τη Δράση 4.3.1
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 3α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
- 3γ) στήριξη της δημιουργίας και επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του
Άξονα 1-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
- 8iii) αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων, πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4 - Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές
με την Προτεραιότητα του Ε.Π.Αλ.Θ 2014-2020
- 5. Ενίσχυση της εµπορίας και µεταποίησης
- 4. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής / Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων
Ε1.9 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου,
Δείκτες Εκροών
διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, εκκίνηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για αλιείς και υγεία/ασφάλεια : 4
Α4.1: Απασχόληση που δημιουργείται (ΙΠΑ): 5
Δείκτες Αποτελεσμάτων/Στόχου
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας
τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη
4.2.4
ΕΤΘΑ

Νομική βάση

Άρθρο 63.2 ΚΑΝ 508/2014.

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Με την υλοποίηση της δράσης εξυπηρετείται η διασύνδεση της αλιείας και των δραστηριοτήτων της θάλασσας με τον
τουρισμό και τον πολιτισμό και η αξιοποίηση γενικότερα των πόρων του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς-δομημένου
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των εισοδημάτων των κατοίκων της περιοχής.
Με τη δράση, εξυπηρετείται ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, των τοπικών εξυπηρετήσεων,
κοινωνικών υπηρεσιών, ενδιάμεσων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και αλιείας αλλά και των υπηρεσιών αναψυχής όπως και
ο εμπλουτισμός των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως εισροές για την αλιεία, ή άλλους τομείς. Το στοιχείο αυτό είναι
κρίσιμο σε ότι αφορά συνολικά την βελτίωση των όρων της επιχειρηματικότητας της αλιείας και της θάλασσας αλλά και
την βελτίωση των όρων ζωής του τοπικού πληθυσμού και συμβάλλει στη συγκράτηση ειδικά των νέων, τόσο αλιέων, όσο
και μη αλιέων στην περιοχή, όλο το χρόνο (ακόμα και εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου). Όπως αναλύεται στην
υφιστάμενη κατάσταση και αναφέρεται στην ανάλυση SWOT, η περιοχή βρίσκεται σε σχετική λειτουργική απομόνωση από
τα βασικά κέντρα ανάπτυξης της Κρήτης και αποκλεισμένη σχεδόν από ορισμένες πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες
βασικές υπηρεσίες που αφορούν τον πληθυσμό. Ακόμα ο δευτερογενής και τριτογενής τομέας βρίσκεται μακριά από το να
στηρίξει ολοκληρωμένα τις προοπτικές της θαλάσσιας οικονομίας και στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται αναδιάρθρωση. Επίσης
οι ζώνες αλιείας φιλοξενούν μέτρια τουριστική κίνηση, τους καλοκαιρινούς μήνες, η οποία επίσης, δημιουργεί ανάγκες και
απαιτήσεις για τοπικές τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες. Ένα βασικό πεδίο παρέμβασης είναι η ανάδειξη των
ιδιαίτερων στοιχείων της αρχιτεκτονικής και του δομημένου τοπίου στην παράκτια περιοχή και για το λόγο αυτό, οι νέες
επιχειρήσεις κρίνεται σκόπιμο να εντάσσουν επενδυτικά σχέδια που αξιοποιούν τα στοιχεία αυτά.
Μέσω της δράσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (Οδηγία 2003/361/ΕΚ), από
μη αλιείς σε κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τομέα στις ζώνες αλιείας. Ειδικότερα, δύναται να ενισχυθούν :
Δραστηριότητες τουριστικών καταλυμάτων και συγκεκριμένα, η δημιουργία, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων
υποδομών διανυκτέρευσης στις ζώνες αλιείας. Η κατηγορία αυτή επενδύσεων θα τονώσει την τοπική τουριστική
προσφορά και θα συμβάλλει στην ανανέωση και αναβάθμιση της ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών ειδικά σε κοινότητες
που στηρίζονται στον τουρισμό ή βρίσκονται στην παράκτια ζώνη, στις περιοχές αλιείας.
Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, όπως ο καταδυτικός τουρισμός, τα καταδυτικά πάρκα, τα θαλάσσια σπορ, οι
ημερήσιες κρουαζιέρες με συστήματα ηλεκτρονικής ξενάγησης κ.ά.. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία και η ακτογραμμή, η
πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επισκεπτών για αναδυόμενους τομείς
εναλλακτικού τουρισμού, δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πυρήνα γύρω από τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν
παράπλευρες δραστηριότητες σε σχέση με τη θάλασσα. Αυτές συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά, τον καταδυτικό τουρισμό,
την υποθαλάσσια περιήγηση, την ξενάγηση για γνώση και φωτογράφηση του βυθού, τα καταδυτικά πάρκα, όπου εκτός
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από την καταδυτική δραστηριότητα, συμβάλλουν στην προστασία του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας της
περιοχής. Ακόμα, συμπεριλαμβάνονται οι ημερήσιες κρουαζιέρες και ξεναγήσεις, που μπορούν να συνδράμουν, πέραν της
διαφοροποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών (yachting, επισκευές και συντήρηση σκαφών), επισκευές / κατασκευές αλιευτικών
εργαλείων και εξοπλισμού, έτσι ώστε να καλύπτονται τόσο οι ανάγκες των απασχολούμενων στην αλιεία, όσο και των
επισκεπτών με ιδιωτικά σκάφη.
Εμπορικές δραστηριότητες, σε σχέση με την αλιεία και τη θάλασσα, όπως ενδεικτικά ιχθυοπωλεία, εμπορικές επιχειρήσεις
αλιευτικού εξοπλισμού αλιείας, ειδών κατάδυσης, θαλάσσιων σπορ κ.ά..
Βιοτεχνία κατασκευής ειδικών κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, εργαστήριο παραγωγής πάγου, κατασκευή σουβενίρ με
θαλάσσια θέματα.
Συνολικά, η Δράση περιλαμβάνει τρείς ενέργειες ανάλογα με τους δικαιούχους ως εξής:
Ενέργεια 1.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης για νεοσύστατες επιχειρήσεις
Ενέργεια 2.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα για νεοσύστατες επιχειρήσεις
Ενέργεια 3.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα για μη νεοσύστατες επιχειρήσεις
Η ανάγκη υλοποίησης της δράσης εκτός από τη SWOT ανάλυση διαφαίνεται και από τις διαβουλεύσεις με α/α 9,21,23,35,36
και 37.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Άμεσα εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση «Διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα των τοπικών
αγροδιατροφικών προϊόντων και του τουρισμού με την αειφόρο διαχείριση του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»
Η δράση καλύπτει την ανάγκη Α21 «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η θάλασσα για την ανάπτυξη ειδικών
μορφών τουρισμού και σύνδεση τους με το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής» η οποία αξιοποιεί τα βασικά
πλεονεκτήματα που καταδεικνύεται από τη σύνοψη της SWOT – S24 «Οι παράκτιες περιοχές δεν έχουν επηρεαστεί από το
μαζικό τουρισμό και προσφέρονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού». Παράλληλα αξιοποιούνται τα
δυνατά σημεία S01, S14, S22, S23 και οι ευκαιρίες Ο2, Ο3 ενώ αντιμετωπίζονται τα αδύνατα σημεία W34
«Υποαπασχόληση των αλιέων», W33 καθώς και οι απειλές Τ1, Τ2.
Η δράση συνεισφέρει άμεσα στην επίτευξη των Στρατηγικών στόχων 1 & 2.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)

Ποσοστό

(%)

σε

Επίπεδο υπο-μέτρου
39,79%

Ποσοστό

(%)

Επίπεδο μέτρου
33,75%

ΣυνολικόςΠροϋπολογισμός

1.890.000,00

Δημόσια Δαπάνη

1.005.000,00

21,16%

17,95%

885.000,00

18,63%

15,80%

Ιδιωτική Συμμετοχή

σε

Ενέργεια

Καθεστώς ενίσχυσης

Ποσοστό Ενίσχυσης

Ίδρυση
–
επέκταση-εκσυγχρονισμός
υποδομών
διανυκτέρευσης
(για
νεοσύστατες επιχειρήσεις)

Άρθρο 22,
651/2014

καν.

(ΕΕ)

αριθ.

50%

Ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων του δευτερογενή & τριτογενή
τομέα (για νεοσύστατες επιχειρήσεις)

Άρθρο 22,
651/2014

καν.

(ΕΕ)

αριθ.

55%

Ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων του δευτερογενή & τριτογενή
τομέα (για μη νεοσύστατες επιχειρήσεις)

Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2014 (De
Minimis)

55%

Περιοχή Εφαρμογής
Όλες οι ζώνες αλιείας
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα/ Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής:
Χαρακτηριστικά του φορέα (προώθηση νεανικής / γυναικείας επιχειρηματικότητας κ.α.) / Ποιότητα επιχειρηματικού
σχεδίου, ρεαλισμός και συνάφεια με άλλες τοπικές στρατηγικές / Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων

σελ.107

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

δικτύωσης) / Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη (σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους του τοπικού προγράμματος) /
Συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη προϊόντων αλιείας / Συμβολή στην απασχόληση / Συμβολή στην
προστασία του περιβάλλοντος (χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης κ.α.)
Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας
Δευτερογενής τομέας
Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία / Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
Επενδύσεις στον τουρισμό
Δημιουργία επιχειρήσεων που διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν (καταδυτικός τουρισμός κ.α.) / Ενίσχυση επιχειρήσεων
που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
Τομέας παροχής υπηρεσιών
Χαρακτήρας των υπηρεσιών ( καινοτόμος, προηγμένης τεχνολογίας κ.α.)
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 4.2.1. και 4.2.3. και είναι συμπληρωματική με τις δράσεις 4.2.5 και 4.3.1.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020:
- 3α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Του Άξονα 1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
- 8iii) αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων, πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Άξονα 4 - Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές
- 8v) προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές του Άξονα 4 - Προώθηση
της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
- 9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5: Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με τον Ειδικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2-2020:
- 1.4. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας του AΠ1-Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
- 2.1. Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης του ΑΠ2 «Προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
- 2.2. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των
επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας του ΑΠ2
«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
με την Προτεραιότητα του Ε.Π.Αλ.Θ 2014-2020
4. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής / Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων
- Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ε1.9 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου,
Δείκτες Εκροών
διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, εκκίνηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για αλιείς και υγεία/ασφάλεια:6
Α4.1: Απασχόληση που δημιουργείται (ΙΠΑ) :4
Δείκτες Αποτελεσμάτων/Στόχου

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
4.2.5
ΕΤΘΑ

Νομική βάση

Άρθρο 63.2 & Άρθρο 43 ΚΑΝ 508/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Με την υλοποίηση της δράσης εξυπηρετείται η ανάπτυξη του τουρισμού και η διασύνδεση του με τον πολιτισμό όπως και η
ενίσχυση βασικών και αναπτυξιακών υποδομών. Όπως αναλύεται στην υφιστάμενη κατάσταση και αναφέρεται στην
ανάλυση SWOT, η περιοχή βρίσκεται σε σχετική λειτουργική απομόνωση από τα βασικά κέντρα ανάπτυξης της Κρήτης και
αποκλεισμένη σχεδόν από ορισμένες πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες βασικές υπηρεσίες που αφορούν τον πληθυσμό
ειδικά κατά μήκος των βόρειων περιοχών των νομών, κοντά στα αστικά κέντρα. Ακόμα, οι ζώνες αλιείας φιλοξενούν μέτρια
τουριστική κίνηση, τους καλοκαιρινούς μήνες, η οποία επίσης, δημιουργεί ανάγκες και απαιτήσεις για επιπλέον τοπικές
υπηρεσίες αναψυχής αλλά και κοινού οφέλους. Από την άλλη, η περιοχή στις ζώνες αλιείας, δεν έχει ως σήμερα, φιλοξενήσει
σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές για την προώθηση της αλιείας και την οργάνωση ενός εναλλακτικού θεματικού
τουριστικού προϊόντος. Όλα τα παραπάνω, υποδεικνύουν την ανάγκη αφενός για βελτίωση και εμπλουτισμό των
παρεχόμενων δημόσιων και κοινού οφέλους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού και της αναψυχής,
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αφετέρου για ενίσχυση των υποδομών που αφορούν τις δραστηριότητες της θάλασσας και της αλιείας. Τελικά, η Δράση
εξυπηρετεί ταυτόχρονα, στρατηγικούς στόχους του τοπικού προγράμματος που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις ζώνες αλιείας, με οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, όπως και την στήριξη και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα της αλιείας και την συντονισμένη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η θάλασσα.
Η Δράση αφορά έργα δημόσιου χαρακτήρα, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
περιοχές αλιείας και συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει ενέργειες και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη βασικών και
τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών. Στη Δράση εντάσσονται τρείς ενέργειες ως εξής:
Ενέργεια 1. Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας
Η ενέργεια αφορά τη δημιουργία, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό βασικών υποδομών των περιοχών αλιείας και
συγκεκριμένα υποδομών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της θάλασσας. Ενδεικτικά, αφορά τα εξής:
βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας αλιευτικών λιμένων, τόπων εκφόρτωσης και καταφυγίων (φωτισμός,
σηματοδότηση, συστήματα ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών, χώροι υγιεινής και διοίκησης, παροχές πόσιμου νερού,
ασφάλεια σκαφών, αντιμετώπιση προσάμμωσης κ.λπ.) και διευκόλυνση της πρόσβασης σ' αυτά (οδοποιία).
δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αλιέων, όπως ιχθυαγορά, καρνάγιο - αποθήκες,
ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας κ.ά..
Ενέργεια 2 : Υποδομές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
Η ενέργεια αφορά τη δημιουργία και βελτίωση υποδομών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και που
εμπλουτίζουν το τοπικό τουριστικό προϊόν προς την κατεύθυνση της ανάδειξης του περιβάλλοντος της θάλασσας και των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτή. Ενδεικτικά, εντάσσονται επενδύσεις για τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου, την
διευκόλυνση δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος, κατασκευές σε προβλήτες,
σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, διαμόρφωση θέσεων θέας κ.λπ.
Ενέργεια 3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
Η ενέργεια αφορά έργα και επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ζώνες αλιείας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά
παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας και των υποδομών δημοσίων κτιρίων και χώρων με απώτερο σκοπό
την αναβάθμιση των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών, τόσο κοινωφελών όσο και αναψυχής. Ενδεικτικά, εντάσσονται
έργα που αφορούν: κοινωφελή - πολιτιστικά κτίρια (ωδεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, θέατρο, κινηματογράφος),
παιδικές χαρές, πάρκα αναψυχής, αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις, Αναπλάσεις κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων,
Ιχθυαγορά, Δράσεις αποκατάστασης-προστασίας-ανάδειξης υγροβιότοπων και θαλάσσιου και φυσικού περιβάλλοντος,
βελτίωση της βιοποικιλότητας (τεχνητοί ύφαλοι), Βελτίωση βιολογικών καθαρισμών, Αποκατάσταση διάβρωσης ακτών,
Δράσεις πολιτικής προστασίας κ.λπ..
Η ανάγκη υλοποίησης της δράσης εκτός από τη SWOT ανάλυση διαφαίνεται και από τις διαβουλεύσεις με α/α
4,16,21,23,35,36 και 37.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Άμεσα εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση «Διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα των τοπικών
αγροδιατροφικών προϊόντων και του τουρισμού με την αειφόρο διαχείριση του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»
Η δράση καλύπτει την ανάγκη Α20 «Βελτίωση υποδομών στον αλιευτικό τομέα όπως αλιευτικά καταφύγια, υποδομές
στήριξης των αλιέων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων κ.λπ.» και η Α01 «Δημιουργία-βελτίωση υποδομών και
υπηρεσιών (δημόσιων και ιδιωτικών) που οδηγούν στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων στους τομείς του πολιτισμού,
της αναψυχής, του αθλητισμού, του οικιστικού περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της υγείας κ.λπ.» οι οποίες αξιοποιούν
τα βασικά πλεονεκτήματα που καταδεικνύεται από τη σύνοψη της SWOT – S24 «Οι παράκτιες περιοχές δεν έχουν
επηρεαστεί από το μαζικό τουρισμό και προσφέρονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού». Παράλληλα
αξιοποιούνται τα δυνατά σημεία S01, S14, S22, S23, S24 και οι ευκαιρίες Ο2, Ο3 ενώ αντιμετωπίζονται τα αδύνατα σημεία
W1, W2, W27, W31, W33 καθώς και οι απειλές Τ1, Τ2, T3, T8, Τ10, Τ12.
Η δράση συνεισφέρει άμεσα στην επίτευξη των Στρατηγικών στόχων 1 & 2.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό(€)
ΣυνολικόςΠροϋπολογισμός

1.260.000,00

Δημόσια Δαπάνη

1.260.000,00

Ποσοστό

(%)

Επίπεδο υπο-μέτρου
26,53%
26,53%

σε

Ποσοστό

(%)

σε

Επίπεδο μέτρου
22,50%
22,50%

0,00
0,00%
0,00%
Ιδιωτική Συμμετοχή
Ενέργεια 1:
Καθεστώς ενίσχυσης : Η δράση δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση. Ποσοστό ενίσχυσης : Η χρηματοδότηση της «Ενέργειας
1» είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών
Ενέργειες 2 & 3
Καθεστώς ενίσχυσης : Η στήριξη παρέχεται βάσει των άρθρων 53-56 του ΚΑΝ (ΕΕ) 651/14. Επειδή όμως θεωρείται ότι η
χρήση των υποδομών που θα δημιουργηθούν είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση είτε το
αντίτυπο που θα εισπράττεται θα αποτελεί κλάσμα του πραγματικού κόστους, δεν καθιστά κρατική ενίσχυση. Ποσοστό
ενίσχυσης: 100% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Περιοχή Εφαρμογής
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Οι ζώνες αλιείας του τοπικού προγράμματος.
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Ενέργεια 1 : ΟΤΑ, εταιρείες ΟΤΑ, Λιμενικά ταμεία, Οργανισμοί Λιμένων, Συλλογικοί φορείς.
Ενέργεια 2 : ΟΤΑ, εταιρείες ΟΤΑ, Λιμενικά ταμεία, Οργανισμοί Λιμένων, Συλλογικοί φορείς.
Ενέργεια 3 : α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς), β)
Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής:
Α) Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (πληρότητα και σαφήνεια φυσικού αντικειμένου,
ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού / χρονοδιαγράμματος) Β) Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων
πολιτικών (τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και
υπηρεσιών, συμβατότητα της πράξης με κανόνες ανταγωνισμού, συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, προαγωγή ισότητας και
της μη διάκρισης, εξασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία) Γ) Σκοπιμότητα πράξης (αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, λειτουργικότητα αξιοποίηση, συνέργεια και
συμπληρωματικότητα) Δ) Ωριμότητα πράξης (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών,
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών) Ε) Διαχειριστική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου (Διοικητική /
επιχειρησιακή / χρηματοοικονομική ικανότητα)
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η Δράση εμφανίζει συνέργεια 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ενώ είναι συμπληρωματική με τις δράσεις Δράση 4.2.4. και 4.3.1.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα
με την Επενδυτική Προτεραιότητα του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020
- 6γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· του Άξονα 2- Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
- 6ε) ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου του
Άξονα 2 : Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην Κρήτη
- 6δ) προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών του Άξονα 2- Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
- 4γ) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης· του
Άξονα 2-Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην Κρήτη
- 5β) προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών του Άξονα 2-Βιώσιμη ανάπτυξη με
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
- 6α) επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον
τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις· του Άξονα 2-Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
- 9α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της
κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας του Άξονα 3 - Ενίσχυση
της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
- 9vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Άξονα 5-Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
με το Μέτρο του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020:
- 7.6 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης - M07. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)
με τον Ειδικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2020:
- 3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην
πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού του ΑΠ3-Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης
της επιχειρηματικότητας
Με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π.Y.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020:
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5i. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα του ΑΠ 11–Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και
διαχείρισης των κινδύνων
- 5ii. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις
καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών του ΑΠ 11–Εφαρμογή στρατηγικών
προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων
- 6.d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών του ΑΠ13-Στρατηγικές
και δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου στις περιφέρειες
Με την Προτεραιότητα του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020
- 4.Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής / Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων
Ε1.3 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα, χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων και αλιευτικοί
Δείκτες Εκροών
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια : 3
Α4.3: Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός) :6
Δείκτες Αποτελεσμάτων/Στόχου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

«Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»

Νομική βάση

ΚΑΝ. 508/2014 – Άρθρο 64

4.3.1
ΕΤΘΑ

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας : Το σχέδιο «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» αφορά σε μια
διατοπική συνεργασία μεταξύ των παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν
οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές. Οι παράκτιες ζώνες είναι σχετικά
εύθραυστα οικοσυστήματα. Η άτακτη αστικοποίηση και ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που προέρχονται από
εντατικές τουριστικές, αλιευτικές και γεωργικές δραστηριότητες, μπορεί να οδηγήσουν σε ραγδαία υποβάθμιση των
παράκτιων βιοτόπων και πόρων. Αντίστοιχα και οι κίνδυνοι από τροπικά τοξικά ψάρια ή άλλους παράγοντες που βλάπτουν
το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, χρήζουν παρακολούθησης, πρόληψης και ανάληψης δράσεων για την
επίλυσή τους.
Συντονιστής εταίρος: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Ενδεικτικές δράσεις:
1.
Προπαρασκευαστική φάση
2.
Συντονισμός και υλοποίηση σχεδίου θεματικής και γεωγραφικής συνεργασίας
3.
Καταγραφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η επίδρασή τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα (Τομείς διερεύνησης:
τουρισμός, μεταφορές, ρύπανση από χερσαίες πηγές (π.χ. γεωργία), υδατοκαλλιέργεια, ΑΠΕ, Ηλεκτρονική πλατφόρμα ή
άλλη καινοτόμος μέθοδος απεικόνισης και παρακολούθησης των απειλών από την ανθρώπινη δραστηριότητα για το
περιβάλλον και τη θαλάσσια αλιεία)
4.
Πιλοτικές δράσεις και μέτρα αντιμετώπισης των απειλών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Δράσεις εκπαίδευσης
αλιέων για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απειλών, Πρόγραμμα καταγραφής και συγκομιδής άδειων πλαστικών
δοχείων από φυτοφάρμακα κ.ά αγροχημικά στις παράκτιες ζώνες και ιδιαίτερα σε περιοχές που εκβάλλουν μεγάλα
υδατορέματα ή υφίστανται ιδιαίτερης σημασίας υγροβιότοποι)
5.
Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πληθυσμού (Οργάνωση κύκλου επιμορφωτικών
προγραμμάτων σε κατοίκους παράκτιων περιοχών ή επαγγελματίες που σχετίζονται με την θάλασσα π.χ. νέους και
παλαιούς αλιείς, κατόχους σκαφών, τουριστικά καταστήματα κ.λπ. για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και
διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων.
6.
Δράσεις πολιτικής προστασίας (Οργάνωση εθελοντικών ομάδων, Ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας,
Δημιουργία και δικτύωση εθελοντικής ομάδας κρούσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)
7.
Έρευνα και καταγραφή των απειλών από την είσοδο τροπικών ψαριών στη Μεσόγειο (λαγοκέφαλος, λεοντόψαρο,
γερμανός κ.λπ.) στην αλιεία και στο περιβάλλον (Αξιοποίηση συμπερασμάτων διεθνών συνεδρίων, επιστημονικών
συναντήσεων και σχετικών μελετών)
8.
Παρατηρητήριο για την αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών -δίκτυο ερευνητικών φορέων και δράσεις, (Ανάπτυξη
δικτύου πληροφόρησης μεταξύ επαγγελματιών, επιστημονικών φορέων και διοίκησης στο εσωτερικό – Περιφέρεια Νοτίου
και Βορείου Αιγαίου- και το εξωτερικό (Κύπρος, Ισραήλ, Τουρκία, Αίγυπτος, Λίβανος ) με ανάλογα προβλήματα, Οργάνωση
δικτύου αλιευτικών συλλόγων με στόχο την συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τα ερευνητικά ιδρύματα και το
παρατηρητήριο στα ζητήματα παρακολούθησης, καταγραφής και αντιμετώπισης των θαλάσσιων κινδύνων
9.
Δημοσιότητα – Προβολή – διάχυση αποτελεσμάτων
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κλπ)
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων που θα συμμετέχουν στο σχέδιο περιλαμβάνουν τα εξής: Α) περιοχή εφαρμογής νησιά ή
νησιωτικό σύμπλεγμα ή παράκτιες περιοχές Β) περιβαλλοντικές απειλές και προβλήματα που σχετίζονται με την αλιεία Γ)
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών πυρήνων μεταξύ των ΟΤΔ Δ) εμπειρία στις συνεργασίες και γνώση του
αντικειμένου.
Οι εταίροι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας είναι (στην πλειοψηφία τους) εταίροι που έχουν συνεργαστεί κατά
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε άλλο σχέδιο συνεργασίας, έχουν αναπτύξει αντίστοιχες δράσεις και έχουν
επιλέξει να συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΤΑΠΤΚ που τους αφορά.
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από είκοσι - μία (21) ΟΤΔ στην Ελλάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται
σε 1.420.000,00€ και ανά εταίρο η συμμετοχή έχει ως εξής: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 80.000,00 €, ΑΚΟΜΜΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 50.000,00 €, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 80.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 80.000,00
€, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 60.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 60.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 80.000,00
€, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 50.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ 70.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
80.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ 60.000,00 €, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ 80.000,00 €, ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
60.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 80.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 60.000,00 €, ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.000,00 €, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 60.000,00 €, ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 60.000,00 €,
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60.000,00 €, ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε. 80.000,00 €.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)
Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων που
αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές. Μακροπρόθεσμος στόχος
είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ομάδων που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε έκτακτες περιπτώσεις και η δικτύωση –
συνεργασία των σχετικών φορέων και ιδρυμάτων με ομάδες κοινωνικού διαλόγου σχετικές με το θέμα των απειλών στην
αλιεία και το περιβάλλον.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
Έχει αποσταλεί στο συντονιστή εταίρο έγγραφη σύμφωνη γνώμη από κάθε ΟΤΔ εταίρο, με αναφορά στο ύψος του ποσού
συμμετοχής, αρμόδιο άτομο για το σχέδιο συνεργασίας και αναφορά στη διασύνδεση με τους στόχους και την τοπική
στρατηγική ανά εταίρο. Έχει σχεδιαστεί συνάντηση αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την
οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες εντάξεις και τον εμπλουτισμό και οριστικοποίηση των κυρίως
δράσεων του σχεδίου.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν σε αυτό.
Για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής: α) 1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των
σχεδίων): οριστικοποίηση εταιρικού σχήματος με πρόσκληση για συμμετοχή νέων εταίρων για τη δημιουργία
περιφερειακών πυρήνων, οριστικοποίηση δράσεων με εμπλοκή κοινωνικών και τοπικών φορέων, β) Συναντήσεις σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την οργάνωση των δράσεων, με ευθύνη του συντονιστή γ) Δράσεις δημοσιότητας –
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο στόχο την εμπλοκή του τοπικού πληθυσμού και φορέων της περιοχής.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Άμεσα εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση «Διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα των τοπικών
αγροδιατροφικών προϊόντων και του τουρισμού με την αειφόρο διαχείριση του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»
Η δράση καλύπτει την ανάγκη Α07 «Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής καθώς
και διατήρηση της βιοποικιλότητας συμβάλλοντας στην Εθνική Στρατηγική για την βιοποικιλότητα» και Α23 «Διακρατικές
και διατοπικές συνεργασίες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργίας συνεργασιών με σκοπό την οικονομική,
κοινωνική, πολιτιστική ή περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής» οι οποίες αξιοποιούν τα βασικά πλεονεκτήματα που
καταδεικνύεται από την σύνοψη της SWOT – S22 «Σημαντικός θαλάσσιος πλούτος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της
Κρήτης». Παράλληλα αξιοποιούνται οι ευκαιρίες Ο8 ενώ αντιμετωπίζονται τα αδύνατα σημεία W33 «Πιέσεις στο θαλάσσιο
περιβάλλον και την αλιεία λόγω ρύπανσης και εισβολής ξενικών ειδών» καθώς και οι απειλές T10, Τ12.
Η δράση συνεισφέρει άμεσα στην επίτευξη των Στρατηγικών στόχων 1 & 2.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό
(%)
σε Ποσοστό
(%) σε
Ποσό(€)
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο μέτρου
50.000,00
100,00%
0,89%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

50.000,00

100,00%

0,00

0,00%

0,89%

0,00%
Ιδιωτική Συμμετοχή
Καθεστώς ενίσχυσης : Άρθρο 64 ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 508/2014) Ποσοστό ενίσχυσης : 100 %
Περιοχή Εφαρμογής
Οι ζώνες αλιείας του τοπικού προγράμματος
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΔ που θα εγκριθούν για να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Μέτρου
19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
συνεργασίας στο πλαίσιο σύνταξης του παρόντος σχεδίου είναι οι 21 ΟΤΔ που αναφέρονται παραπάνω. Το εταιρικό σχήμα
θα οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των Τοπικών Προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο.

σελ.112

Αρχές κριτηρίων επιλογής
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές κριτηρίων του ΠΑΑ 2014-2020 το σχέδιο συνεργασίας και οι δράσεις του θα πρέπει: α) Να
είναι συνδεδεμένο με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της κάθε ΟΤΔ και να αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα του
με τις επιμέρους δράσεις του τοπικού προγράμματος του κάθε εταίρου, β) Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση
των αποτελεσμάτων των δράσεων, γ) Να ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στις δράσεις του, δ) Να
είναι σύμφωνο με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και ε) Να προωθεί την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η Δράση εμφανίζει με τη Δράση 4.2.1 ενώ είναι συμπληρωματική με τις δράσεις 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4 και 2.5
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση 4.3.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (Ε.Π.Αλ.Θ)
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ε.Π. Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020 (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)
Τομέας Περιβάλλοντος, Ζ) Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων
Τομέας Περιβάλλοντος, Η) Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας
Δείκτες Εκροών
Δείκτες Αποτελεσμάτων/Στόχου

Κωδικός Δράσης
ΕΔΕΤ

Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και
εμψύχωση στην περιοχή
4.4
ΕΤΘΑ

Νομική βάση

ΚΑΝ. 508/2014 – Άρθρο 64

Τίτλος Δράσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 50.000,00 €
Ε.21 - Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη: 1
Ε.22 - Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου: 21
Ενέργειες / Εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν από την Ο.Τ.Δ. : 2

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη της λειτουργίας της
Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» για την υλοποίηση του τοπικού της προγράμματος στο πλαίσιο
του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)».
Μέσω της Δράσης θα ενισχυθεί η λειτουργία της ομάδας η οποία αποτελείται από στελέχη που διαθέτουν πολυετή γνώση
και εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων LEADER και τα οποία συνθέτουν ένα ικανό και αποτελεσματικό υπηρεσιακό
πυρήνα.
Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται με α) Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων β) Λειτουργικές
δαπάνες γ) Πάγια και λοιπός εξοπλισμός δ) Ενέργειες εμψύχωσης ε) Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνησης μελετών,
ενέργειες επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση.
Οι αρμοδιότητες της ΟΤΔ είναι όπως αναφέρονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Η δράση δρα οριζόντια και υποστηρικτικά με όλες τις υπόλοιπες του τοπικού προγράμματος και επομένως εξυπηρετούνται
όλες οι θεματικές κατευθύνσεις.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό
(%)
σε Ποσοστό
(%) σε
Ποσό(€)
Επίπεδο υπο-μέτρου
Επίπεδο μέτρου
800.000,00
100,00%
14,29%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

800.000,00

100,00%

0,00

0,00%

14,29%

0,00%
Ιδιωτική Συμμετοχή
Καθεστώς ενίσχυσης : Άρθρο 64 ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 508/2014) Ποσοστό ενίσχυσης : 100 %
Περιοχή Εφαρμογής
Οι ζώνες αλιείας του τοπικού προγράμματος
Εν δυνάμει δικαιούχοι
Όλη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Αρχές κριτηρίων επιλογής
Δεν έχει εφαρμογή η θέσπιση κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η Δράση εμφανίζει με τη Δράση 4.2.1 ενώ είναι συμπληρωματική με τις δράσεις 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4 και 2.5
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας σε κάθε Πρόγραμμα.
Ε.1- Συνολικές δημόσιες δαπάνες (€): 800.000,00
Δείκτες Εκροών
Κ6- Θέσεις εργασίας που διατηρούνται: 7
Δείκτες Αποτελεσμάτων/Στόχου

4.4
Τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας μεταξύ των δράσεων του τοπικού προγράμματος
(ΕΓΤΑΑ ή / και ΕΤΘΑ)
Η στρατηγική του τοπικού προγράμματος όπως αναλύεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, στοχεύει στην ολοκληρωμένη και
πολυτομεακή αναπτυξιακή προσέγγιση με την επιλογή των ανάλογων δράσεων. Μέσα από το πρόγραμμα προβλέπεται
ενδεικτικά ένα φάσμα δράσεων για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και την προώθηση της τοπικής
επιχειρηματικότητας, όπως και παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, οι οποίες εκ του σχεδιασμού, επιλέχθηκαν έτσι ώστε
να αναπτύσσουν συνέργειες μεταξύ τους και να εξυπηρετούν τους ίδιους περίπου οριζόντιους στρατηγικούς σκοπούς. Η
ενίσχυση έτσι της τοπικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε διάφορους κλάδους, για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό
επιχειρήσεων, λειτουργεί συμπληρωματικά με έργα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη υποδομών και
την ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών, ενώ όλα μαζί λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης και
αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους. Με την ίδια λογική η εφαρμογή των
δράσεων του ΕΓΤΑΑ, συμπληρώνεται με την εφαρμογή των δράσεων ΕΤΘΑ στην περιοχή αλιείας, εφόσον τα δύο
πλαίσια αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και αξιοποιούν εναλλακτικές δυνατότητες.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

4.5

Τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Τεχνικά Δελτία των Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος, οι προτεινόμενες δράσεις
είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις κυρίως α) του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 και της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης, β) του ΠΑΑ 2014-2020, και γ) του ΕΠΑλΘ 2014-2020.
Συμπληρωματικότητα υπάρχει σε μικρότερο βαθμό α) με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) , β) με το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» [Ε.Π.–Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.], γ) με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” και δ) με τον νέο αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.
Συμπληρωματικότητα υπάρχει ακόμα, με την έννοια της δυνητικής αξιοποίησης τους για ενέργειες που συμπληρώνουν
την τοπική στρατηγική, με τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας και ειδικότερα όσον αφορά α) τα διμερή
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας με το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και β) όσον
αφορά τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας με τα προγράμματα MED (διακρατικό), MED ENI CBC
(διασυνοριακό) και Balkan Meditteranean (διακρατικό) καθώς και με το πρόγραμμα HORIZON 2020 κυρίως για τη
δυνατότητα αξιοποίησής του από τα συνεργατικά σχήματα της δράσης 19.2.15.
Ειδικότερα, οι πολιτικές που αφορούν ευρύτερα την περιοχή ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασμό και για την επιλογή
των δράσεων. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι δράσεις του ΠΕΠ για δημόσια έργα λειτουργούν υποστηρικτικά στις
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος ενώ ομοίως, επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα που
εντάσσονται σε άλλα προγράμματα και σε διάφορες εθνικές ή ευρωπαϊκές πολιτικές ενισχύουν την τοπική οικονομία
και συνεργούν με ιδιωτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.
Αναλυτικά, η συνέργεια/συμπληρωματικότητα των δράσεων του τοπικού προγράμματος με τις πολιτικές που αφορούν
ευρύτερα την περιοχή, τεκμηριώνεται στα Τεχνικά Δελτία ενώ ειδικός πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα IV Πίνακες
4.4
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5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Η αποτύπωση του χρηματοδοτικού πλάνου του τοπικού προγράμματος θα γίνει σύμφωνα με τα υποδείγματα των
πινάκων που ακολουθούν.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜ. ΔΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜ.

ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
Στήριξη
για
την
προετοιμασία
στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

19.1

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)

19.2

Στήριξη για την προπαρασκευή και την
υλοποίηση
της
συνεργασίας
(διακρατική και διατοπική)

19.3

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες
και την εμψύχωση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014 2020

19.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.028.270,09

3.930.500,00

3.537.450,00

393.050,00

2.097.770,09

229.500,00

229.500,00

206.550,00

22.950,00

0,00

1.040.000,00

1.040.000,00

936.000,00

104.000,00

0,00

7.297.770,09

5.200.000,00

4.680.000,00

520.000,00

2.097.770,09

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Στήριξη για Προπαρασκευή

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.836.000,00

1.125.000,00

956.250,00

168.750,00

711.000,00

4.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

375.000,00

375.000,00

318.750,00

56.250,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 -2020

2.211.000,00

1.500.000,00

1.275.000,00

225.000,00

711.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.508.770,09

6.700.000,00

5.955.000,00

745.000,00

2.808.770,09

Εφαρμογή Τοπικής Ανάπτυξης με την
Πρωτοβουλία
των
Τοπικών
Κοινοτήτων
Δραστηριότητες Συνεργασίας
Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμός

4.1
4.2
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020*

19.1

19.2

19.3

19.4

Συνολικό κόστος Υπομέτρου

0,00

6.028.270,09

229.500,00

1.040.000,00

0,00%

82,60%

3,14%

14,25%

0,00

3.930.500,00

229.500,00

1.040.000,00

0,00%

75,59%

4,41%

20,00%

0,00

3.537.450,00

206.550,00

936.000,00

0,00%

75,59%

4,41%

20,00%

4.1

4.2

4.3

4.4

0,00

1.836.000,00

0,00

375.000,00

0,00%

83,04%

0,00%

16,96%

0,00

1.125.000,00

0,00

375.000,00

0,00%

75,00%

0,00%

25,00%

0,00

956.250,00

0,00

318.750,00

0,00%

75,00%

0,00%

25,00%

Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του
συν. κόστους της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί
της δημόσιας δαπάνης της
στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης
Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου
Ποσοστό
%
Κοινοτικής
Συμμετοχής
Υπομέτρου επί της Κοινοτικής Συμμετοχής της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020**
Συνολικό κόστος Μέτρου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του
συν. κόστους της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Μέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί
της δημόσιας δαπάνης της
στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης
Κοινοτική Συμμετοχή Μέτρου
Ποσοστό
%
Κοινοτικής
Συμμετοχής
Υπομέτρου επί της Κοινοτικής Συμμετοχής της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

*Ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής καθορίζεται βάσει του άρθρου 59, παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ως ακολούθως: 80% για την Περιφέρεια Αττικής και
90% για τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.
** Ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής καθορίζεται βάσει του άρθρου 94, παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και του πίνακα 8.2του ΕΠΑλθ 2014-2020 ως 85%για
το σύνολο της χώρας.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020
Στήριξη
για
την
προετοιμασία στρατηγικής
19.1
της τοπικής ανάπτυξης
Στήριξη
υλοποίησης
δράσεων των στρατηγικών
τοπικής
ανάπτυξης
με
19.2
πρωτοβουλία
τοπικών
κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)
Στήριξη
για
την
προπαρασκευή και την
19.3
υλοποίηση της συνεργασίας
(διακρατική και διατοπική)
Στήριξη για τις λειτουργικές
19.4
δαπάνες και την εμψύχωση
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020
Στήριξη για Προπαρασκευή
4.1
Εφαρμογή
Τοπικής
Ανάπτυξης
με
την
Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων
4.2
Δραστηριότητες
Συνεργασίας
4.3
Δαπάνες Λειτουργίας και
Συντονισμός
4.4
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

1.050.000,00

1.009.800,00

958.500,00

717.200,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

24.500,00

5.000,00

0,00

50.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

140.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353.000,00

355.000,00

377.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

45.000,00

0,00

0,00

50.000,00

150.000,00

1.718.000,00

1.679.800,00

1.650.500,00

525.000,00

966.700,00

260.000,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%*

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%*

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ
αγροτικών περιοχών

40.000,00

40.000,00

100%

36.000,00

90%

4.000,00

10%

0,00

0%

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία
και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

300.000,00

150.000,00

50%

135.000,00

90%

15.000,00

10%

150.000,00

50%

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

353.846,15

230.000,00

65%

207.000,00

90%

23.000,00

10%

123.846,15

35%

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

200.000,00

130.000,00

65%

117.000,00

90%

13.000,00

10%

70.000,00

35%

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

153.846,15

100.000,00

65%

90.000,00

90%

10.000,00

10%

53.846,15

35%

Ενίσχυση
επενδύσεων
οικοτεχνίας
και
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

410.600,00

235.300,00

57%

211.770,00

90%

23.530,00

10%

175.300,00

43%

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

800.000,00

400.000,00

50%

360.000,00

90%

40.000,00

10%

400.000,00

50%

19.2.2.3

19.2.2.4

19.2.2.5

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΩΔ.

19.2.2.6

19.2.3.1

Ποσό

%

Ποσό

%

σελ.118

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%*

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%*

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

19.2.3.3

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

1.333.333,33

600.000,00

45%

540.000,00

90%

60.000,00

10%

733.333,33

55%

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

444.444,44

200.000,00

45%

180.000,00

90%

20.000,00

10%

244.444,44

55%

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

0,00

0,00

45%

0,00

90%

0,00

10%

0,00

55%

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ.
ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού
κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης
ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

822.200,00

822.200,00

100%

739.980,00

90%

82.220,00

10%

0,00

0%

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

280.000,00

280.000,00

100%

252.000,00

90%

28.000,00

10%

0,00

0%

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε
υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές
μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές
διαδρομές κ.λπ.)

120.000,00

120.000,00

100%

108.000,00

90%

12.000,00

10%

0,00

0%

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

100.000,00

100.000,00

100%

90.000,00

90%

10.000,00

10%

0,00

0%

19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.4.1

19.2.4.2

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

19.2.4.3

19.2.4.4

Ποσό

%

Ποσό

%
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%*

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%*

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

19.2.4.5

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

150.000,00

150.000,00

100%

135.000,00

90%

15.000,00

10%

0,00

0%

19.2.5.1

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

100.000,00

100.000,00

100%

90.000,00

90%

10.000,00

10%

0,00

0%

19.2.7.2

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών
και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της
δασοπονίας

170.000,00

110.500,00

65%

99.450,00

90%

11.050,00

10%

59.500,00

35%

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για
την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

100.000,00

65.000,00

65%

58.500,00

90%

6.500,00

10%

35.000,00

35%

Κοινές
προσεγγίσεις
σε
ότι
αφορά
τα
περιβαλλοντικά
έργα
και
τις
τρέχουσες
περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης
της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της
διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

150.000,00

97.500,00

65%

87.750,00

90%

9.750,00

10%

52.500,00

35%

19.2.7.3

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

19.2.7.8

γη

Ποσό

%

Ποσό

%

και

19.3.1

"Νήσων Περίπλους"

60.000,00

60.000,00

100%

54.000,00

90%

6.000,00

10%

0,00

0%

19.3.2

"ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ"

50.000,00

50.000,00

100%

45.000,00

90%

5.000,00

10%

0,00

0%

19.3.3

Ενώνοντας

39.500,00

39.500,00

100%

35.550,00

90%

3.950,00

10%

0,00

0%

τους

Δυναμικούς

των

Τοπικών

σελ.120

ΚΩΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό

%

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%*

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%*

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό

%

Κοινοτήτων
19.3.4

Ενδυνάμωση, Προβολή
Γεωπάρκων της UNESCO

και

19.4

Λειτουργικά-τεχνική στήριξη

Δικτύωση

των

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

80.000,00

80.000,00

100%

72.000,00

90%

8.000,00

10%

0,00

0%

1.040.000,00

1.040.000,00

100%

936.000,00

90%

104.000,00

10%

0,00

0%

7.297.770,09

5.200.000,00

71,25%

4.680.000,00

90%

520.000,00

10%

2.097.770,09

28,75%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το υπομέτρο 19.4 αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχή του ΕΓΤΑΑ στο μέτρο 19 και όχι ως επικεφαλής ταμείο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΤΘΑ)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό

%

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ποσό

%*

Ποσό

%*

Ποσό

%

4.2.1

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων για αλιείς

600.000,00

300.000,00

50%

255.000,00

85%

45.000,00

15%

300.000,00

50%

4.2.2

Επενδύσεις στο αλιευτικό σκάφος για την
ασφάλεια-υγιεινή, προστασία του περιβάλλοντοςκλιματική αλλαγή

150.000,00

75.000,00

50%

63.750,00

85%

11.250,00

15%

75.000,00

50%

4.2.3

Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων (για αλιείς)

850.000,00

510.000,00

60%

433.500,00

85%

76.500,00

15%

340.000,00

40%

690.000,00

345.000,00

50%

293.250,00

85%

51.750,00

15%

345.000,00

50%

600.000,00

330.000,00

55%

280.500,00

85%

49.500,00

15%

270.000,00

45%

600.000,00

330.000,00

55%

280.500,00

85%

49.500,00

15%

270.000,00

45%

4.2.4

4.2.4

4.2.4

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
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προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.4

1.890.000,00

1.005.000,00

4.2.5

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών

560.000,00

560.000,00

100%

476.000,00

85%

84.000,00

15%

0,00

0%

4.2.5

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών

500.000,00

500.000,00

100%

425.000,00

85%

75.000,00

15%

0,00

0%

4.2.5

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών

200.000,00

200.000,00

100%

170.000,00

85%

30.000,00

15%

0,00

0%

1.260.000,00

1.260.000,00

4.3.1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.5
«Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και
αλιεία»
Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση
δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή

50.000,00

50.000,00

100%

42.500,00

85%

7.500,00

15%

0,00

0%

800.000,00

800.000,00

100%

680.000,00

85%

120.000,00

15%

0,00

0%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.600.000,00

4.000.000,00

71,4%

3.400.000,00

85%

600.000,00

15%

1.600.000,00

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

4.4

854.250,00

150.750,00

1.071.000,00

885.000,00

189.000,00

0,00

28,6%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΣΥΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΚΩΔ.
19.2.7.2

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών,
διεργασιών και τεχνολογιών στον
τομέα των τροφίμων και της

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

170.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό

110.500,00

%

65%

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό

99.450,00

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
%*

90%

Ποσό

11.050,00

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

%*

Ποσό

%

10%

59.500,00

35%
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δασοπονίας

19.2.7.3

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

19.2.7.8

Συνεργασία
μεταξύ
μικρών
επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών
μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και
για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία
τουριστικών
υπηρεσιών,
που
συνδέονται με τον αγροτουρισμό

100.000,00

65.000,00

65%

58.500,00

90%

6.500,00

10%

35.000,00

35%

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα
περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες
περιβαλλοντικές
πρακτικές,
συμπεριλαμβανομένης
της
αποτελεσματικής διαχείρισης των
υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειάς και της διατήρησης
των γεωργικών τοπίων.

150.000,00

97.500,00

65%

87.750,00

90%

9.750,00

10%

52.500,00

35%

19.3.1

"Νήσων Περίπλους"

60.000,00

60.000,00

100%

54.000,00

90%

6.000,00

10%

0,00

0%

19.3.2

"ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ"

50.000,00

50.000,00

100%

45.000,00

90%

5.000,00

10%

0,00

0%

19.3.3

Ενώνοντας τους Δυναμικούς
Τοπικών Κοινοτήτων

39.500,00

39.500,00

100%

35.550,00

90%

3.950,00

10%

0,00

0%

19.3.4

Ενδυνάμωση, Προβολή και Δικτύωση
των Γεωπάρκων της UNESCO

80.000,00

80.000,00

100%

72.000,00

90%

8.000,00

10%

0,00

0%

649.500,00

502.500,00

452.250,00

90%

50.250,00

10%

147.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

των

77,4%

22,6%
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