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1. ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΣΗ «ΕΚ ΣΩΝ ΚΑΣΩ ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Υτο Μεφάλαιο 3 του υποβλθκζντοσ Φακζλου Α του τοπικοφ προγράμματοσ ςτθν Σ.Ε. Χίου
για τθν επιλογι του ςτα πλαίςια των Υτρατθγικϊν Φοπικισ Ανάπτυξθσ με Σρωτοβουλία
Φοπικϊν Μοινοτιτων (CLLD/LEADER) παρουςιάςτθκαν οι ςυνολικά δεκατζςςερισ (14)
ενζργειεσ διαβοφλευςθσ με φορείσ, εκ των οποίων οι δεκατρείσ (13) είναι εγκατεςτθμζνοι
τοπικά, ςτο νθςί τθσ Χίου, και ζνασ (1) ςτθν Ξυτιλινθ, όπου βρίςκεται θ ζδρα τθσ
Σεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
Αντικείμενο των ενεργειϊν διαβοφλευςθσ αποτζλεςαν:
 Θ ςφνκεςθ τθσ Ρμάδασ Φοπικισ Δράςθσ (ΡΦΔ)
 Ρ κακοριςμόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ, και
 Ρ ςχεδιαςμόσ και θ προετοιμαςία του Φοπικοφ Σρογράμματοσ.
ςον αφορά ςτθν ςφνκεςθ τθσ ΟΤΔ, αποφαςίςτθκε να προτακεί θ Εταιρεία Φοπικισ
Ανάπτυξθσ Χίου Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΡΦΑ (ΕΦΑΧ Α.Α.Ε. ΡΦΑ), ενϊ περιοχι
εφαρμογισ του Τοπικοφ Προγράμματοσ αποφαςίςτθκε να κεωρείται ο γεωγραφικόσ χϊροσ
που αποτελεί τθν Σεριφερειακι Ενότθτα Χίου (Σ.Ε. Χίου).
ςον αφορά ςτον ςχεδιαςμό του Σοπικοφ Προγράμματοσ, αναδείχκθκαν ωσ γενικισ
παραδοχισοι παρακάτω προτεραιότθτεσ:
Α. Δθμόςιεσ παρεμβάςεισ
 Ζργα δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ ι βελτίωςθσ υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθν
βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
 Ζργα διευκόλυνςθσ του τοπικοφ (αγροτικοφ, περιλαμβανομζνων των αλιζων)
πλθκυςμοφ, ςτθν εκτζλεςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και ςτθν
δθμιουργία ςυνκθκϊν βελτίωςθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και οικονομικισ
μεγζκυνςθσ.
 Ζργα ανάδειξθσ και παροχισ ευκαιριϊν βιωματικισ ςυμμετοχισ (τόςο για τουσ
μόνιμουσ κατοίκουσ, όςο και για τουσ επιςκζπτεσ) ςτα πολιτιςτικά και ςτα φυςικά
προϊόντα, ςυνικειεσ και δραςτθριότθτεσ του τόπου, κακϊσ και ενζργειεσ
ανάδειξθσ και προβολισ τουσ για τθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ.
 Ξόχλευςθ επενδυτικϊν κεφαλαίων και υποςτιριξθ/ενκάρρυνςθ νζων επενδυτϊν
για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων που κα δθμιουργιςουν ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ
και οικονομικισ ανάπτυξθσ γενικότερα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
Β. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ
 Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμό μεταποιθτικϊν επιχειριςεων για τθν επεξεργαςία,
τυποποίθςθ και ςυςκευαςία προϊόντων του πρωτογενι τομζα τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ, με προτεραιότθτα ςτα προϊόντα ΣΡΣ, ΣΓΕ, κ.ο.κ. και τισ
επιχειριςεισ που είτε ζχουν εξαγωγικό χαρακτιρα, είτε τα προϊόντά τουσ
ςυνδζονται με τον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ.
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 Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ μικρϊν και πολφ μικρϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων, με
προτεραιότθτα ςε αυτζσ που παρζχουν ι που μποροφν αποδεδειγμζνα να
παρζχουν υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ φιλοξενίασ, εμπλουτιςμζνεσ με κεματικζσ
δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται και αναδεικνφουν το ανκρωπογενζσ ι/και το
φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
 Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων του κλάδου τθσ
εςτίαςθσ οι οποίεσ αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφν πρϊτεσ φλεσ και ζτοιμα
προϊόντα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, τουλάχιςτον κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ
του τοπικοφ προγράμματοσ αλλά και κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςιματοσ
τοπικότθτασ με το οποίο επίςθσ κα κλθκοφν να πιςτοποιθκοφν.
 Ενίςχυςθ τθσ τοπικισ μικρο-επιχειρθματικότθτασ του τριτογενι τομζα, θ οποία
απευκφνεται και ςτοχεφει ςτθν παροχι υπθρεςιϊν βελτίωςθσ τθσ ηωισ των
κατοίκων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αφενόσ και των επιςκεπτϊν τθσ αφετζρου.
Σροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επιχειριςεισ που μποροφν αποδεδειγμζνα, είτε με
τθν ξεχωριςτι τουσ ποιότθτα, είτε με τισ καινοτόμεσ (όχι μόνο τεχνολογικά)
προςεγγίςεισ τουσ, να ςυμβάλλουν ςτθν ολοκλιρωςθ του προϊοντικοφ μείγματοσ
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ι ςτθν ανάδειξθ τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ.
Υτο παρόν κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν ςτοιχεία τθσ Βϋ φάςθσ τθσ «εκ των κάτω προσ τα
πάνω» διαδικαςίασ θ οποία, όπωσ παρουςιάςτθκε ςυνοπτικά παραπάνω και αναλυτικά
ςτον Φάκελο Α, προζκυψε ςαν αναγκαιότθτα από τθν Α’ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ.
Σιο ςυγκεκριμζνα, θ Βϋ φάςθ τθσ διαδικαςίασ κεωρικθκε απαραίτθτθ, τόςο για να γίνει θ
απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ των αποτελεςμάτων τθσ Αϋ φάςθσ ςε κεματικζσκατευκφνςεισ και
μζτρα του προγράμματοσ, όςο και για να κακοριςκεί θ κατανομι των πόρων του
προγράμματοσ ανά κατεφκυνςθ και ςτόχο.
Υτισ επόμενεσ ςελίδεσ, παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι ενζργειεσ διαβοφλευςθσ που
υλοποιικθκαν με φορείσ, προκειμζνου να ςυηθτθκοφν ςε βάκοσ οι προτεραιότθτεσ που
τζκθκαν από τθν Αϋ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ, ϊςτε να ςυν-διαμορφωκεί το όραμα και οι
κεματικζσ κατευκφνςεισ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ, κακϊσ και να αποτυπωκοφν με
λεπτομζρεια οι ςτρατθγικοί του ςτόχοι και θ εξειδίκευςι τουσ.
Σαράλλθλα, ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ, επιςυνάπτονται τα πρακτικά
των διαβουλεφςεων, τα οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά τουσ ςυμμετζχοντεσ, τα κζματα
που τζκθκαν ςε ςυηιτθςθ και τα όποια ςυμπεράςματα εξάχκθκαν και λιφκθκαν υπόψθ
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσμε Σρωτοβουλία
Φοπικϊν Μοινοτιτων για τθν Σεριφερειακι Ενότθτα Χίου.

1.1 Καταγραφι των ενεργειϊν διαβοφλευςθσ
Υε ςυνζχεια των ανωτζρω, παρουςιάηεται ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ και με ςυνοπτικό τρόπο,
το ςφνολο των ενεργειϊν διαβοφλευςθσ ςτισ οποίεσ ζχει προβεί ο φορζασ και ςχετίηονται
με τθν προετοιμαςία και τθν εξειδίκευςθ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ του τοπικοφ
προγράμματοσ.
Χάρθ ςτθν δθμοςιότθτα που δόκθκε ςτθν Α’ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ, αρκετοί δθμόςιοι και
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ιδιωτικι φορείσ από τθν περιοχι παρζμβαςθσ είχαν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν για τισ
δυνατότθτεσ του πλαιςίου CLLD/LEADER και να ςυμμετζχουν ςτο ςχεδιαςμό του μζςα από
ςυναντιςεισ διαβοφλευςθσ με τθν ομάδα ζργου του φορζα.
τθΒ’ φάςθ επιλζχκθκαν ςυγκεκριμζνοι φορείσ, είτε για επαναλθπτικι ςυνάντθςθ
διαβοφλευςθσ προσ εξειδίκευςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων, είτε για ςυνάντθςθ για πρϊτθ
φορά. Μριτιρια επιλογισ των φορζων αποτζλεςαν θ εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία και οι
ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ που διακζτουν μζςα από τισ οποίεσ, θ εμπλοκι τουσ ςτθν
εξειδίκευςθ και τθν ποςοτικοποίθςθ των γενικϊν κατευκφνςεων και των προτεραιοτιτων
που καταγράφθκαν κατά τθν προετοιμαςία του Φακζλου Α του Φοπικοφ Σρογράμματοσ
Ανάπτυξθσ, κακίςταται κρίςιμθσ ςθμαςίασ.
Υτον παρακάτω πίνακα 1.1 δίνονται ςυνοπτικά οι ενζργειεσ διαβοφλευςθσ με δθμόςιουσ
και ιδιωτικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Υυνοπτικά πραγματοποιικθκαν εννζα (9)
ενζργειεσ διαβοφλευςθσ με φορείσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν ςυνολικά εικοςιζξι (26)
άτομα, πζρα από τα ςτελζχθ του φορζα. Ζξι (6) φορείσ ιταν δθμόςιου χαρακτιρα και τρείσ
(3) εκπροςωποφςαν ιδιωτικά ςυμφζροντα. Για τζςςερισ (4) φορείσ θ ςυνάντθςθ
διαβοφλευςθσ ιταν θ πρϊτθ ςτα πλαίςια κακοριςμοφ τθσ ςτρατθγικισ του Φοπικοφ
Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ CLLD/LEADER με πρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων για τθν Σ.Ε.
Χίου.
Πίνακασ 1.1: υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Ενεργειϊν Διαβοφλευςθσ (με φορείσ)*

α/α Ημερομθνία
διεξαγωγισ
1.

24-08-2016

Σόποσ
διεξαγωγισ

Είδοσ Φορζων που
ςυμμετείχαν**

Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

Αντικείμενο
Διαβοφλευςθσ

Γραφείο
Δθμάρχου Χίου

Διμοσ Χίου

8

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

5

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

(Δθμόςιοσ)

2.

29-08-2016

Ζδρα ΕΦΑΧ ΑΑΕ
ΡΦΑ

Ξονομετοχικι
Αξιοποίθςθσ
Ακινιτων Διμου
ΧίουΑΕ ΡΦΑ
ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ
ΑΜΙΟΘΦΩΟ
(Δθμόςιοσ)
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α/α Ημερομθνία
διεξαγωγισ
3.

4.

29-08-2016

30-08-2016

Σόποσ
διεξαγωγισ

Είδοσ Φορζων που
ςυμμετείχαν**

Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

Αντικείμενο
Διαβοφλευςθσ

Από τα γραφεία
τθσ ΕΦΑΧ ΑΑΕ ΡΦΑ
(Χίοσ) ςε
τθλεδιάςκεψθ με
τα γραφεία του
Σροϊςταμζνου
τθσ Δ.Α. ΣΕΣ Β.
Αιγαίου
(Ξυτιλινθ)
Εδρα 3θσ ΕΒΑ

Διαχειριςτικι Αρχι
ΣΕΣ Β. Αιγαίου

5

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

3

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

7

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

9

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

5

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

(Δθμόςιοσ)

Εφορία Βυηαντινϊν
Αρχαιοτιτων
(Δθμόςιοσ)

5.

02-09-2016

Ζδρα
Νιμενικοφ
Φαμείου Χίου

Νιμενικό Φαμείο
Χίου
(Δθμόςιοσ)

6.

05-09-2016

Ζδρα ΕΦΑΧ ΑΑΕ
ΡΦΑ

Ρμάδα Εκελοντικισ
Δράςθσ Χίου
«ΡΞΙΜΤΡΟ»
(Ιδιωτικόσ)

7.

05-09-2016

Ζδρα ΕΦΑΧ ΑΑΕ
ΡΦΑ

Υφλλογοσ Ιδιοκτθτϊν
Ενοικιαηομζνων
Δωματίων,
Διαμεριςμάτων και
Εξοχικϊν κατοικιϊν
Ο. Χίου «Ρ
ΡΞΘΤΡΥ»
(Ιδιωτικόσ)
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α/α Ημερομθνία
διεξαγωγισ
8.

07-09-2016

Σόποσ
διεξαγωγισ

Είδοσ Φορζων που
ςυμμετείχαν**

Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

Αντικείμενο
Διαβοφλευςθσ

Ζδρα ΕΦΑΧ ΑΑΕ
ΡΦΑ

Υφλλογοσ Φίλων
Σεριβάλλοντοσ
«ΕΝΙΠ»

5

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

4

Υτρατθγικι
Φοπικοφ
Σρογράμματοσ

(Ιδιωτικόσ)

9.

08-09-2016

Από τα γραφεία
τθσ ΕΦΑΧ ΑΑΕ ΡΦΑ
(Χίοσ) ςε
τθλεδιάςκεψθ με
τα γραφεία του
Διμου Ψαρϊν
(Ψαρά)

Διμοσ Ψαρϊν
(Δθμόςιοσ)

*ςυμπλθρϊνεται μία γραμμι ανά ενζργεια
**ςυμπλθρϊνεται το είδοσ των φορζων βάςει ςυμφερόντων (ιδιωτικϊν / δθμόςιων)

1.2 Αναλυτικι περιγραφι των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ
Υτον Σίνακα 1.2 που ακολουκεί ςτθν επόμενθ ςελίδα, γίνεται μια πιο αναλυτικι περιγραφι
των ενεργειϊν διαβοφλευςθσ με αναφορά ςτο είδοσ τθσ ενζργειασ, τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ, τθν ομάδα/ςτόχο, τουσ φορείσ που ςυμμετείχαν και τουσ ςυμμετζχοντεσ
αναλυτικά, όπωσ και τθν καταγραφι των ςυμπεραςμάτων ανά διαβοφλευςθ.
Πίνακασ 1.2: Αναλυτικόσ Πίνακασ ανά ενζργεια διαβοφλευςθσ

Είδοσ ενζργειασ
Θμερομθνία
διεξαγωγισ
Ρμάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν

Διμοσ Χίου

Φάκελορ Β

Οο
1

Υφςκεψθ
24-08-2016
Διμοσ Χίου
Ρχτϊ (8)
Είδοσ φορζων

Υυμμετζχοντεσ

Δθμόςιοσ

1. Βουρνοφσ Ξανϊλθσ,
Διμαρχοσ
2. Μαράλθσ Δθμθτρθσ,
Αντιδιμαρχοσ Φουριςμοφ
3. Γδφςθσ Υτρατισ.
Αντιδιμαρχοσ
Σρογραμματιςμοφ &Φ/Χ
4. Ξπελζγρθσ Γεϊργιοσ,
Αντιδιμαρχοσ
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Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Μακαριότθτασ και
Ανακφκλωςθσ
5. Σαπαλάνθσ Ελευκζριοσ,
προϊςτάμενοσ Φ/Χ
6. Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ
7. Μαρράσ Ιωάννθσ
8. Σολίτθσ Ξιχάλθσ
Σροτάκθκε οι ςτόχοι του Φοπικοφ Σρογράμματοσ να οδθγοφν ςε:
o Βελτίωςθ τθσ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
o Βελτίωςθ των υποδομϊν που διευκολφνουν τον αγροτικό
πλθκυςμό ςτθν άςκθςθ τθσ εργαςίασ του.
o Ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου και τθν
προςταςία/αξιοποίθςθ τθσ (ανζπαφθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ)
φφςθσ, ςε διττι κατεφκυνςθ, τόςο με ςθμείο αναφοράσ τουσ
κατοίκουσ τθσ περιοχισ, όςο και με τουσ επιςκζπτεσ
(τουριςμό).
o Ανάδειξθ των αγροτικϊν προϊόντων τθσ περιοχισ που
ςυνοδεφονται από μοναδικότθτεσ, χαρακτθριςτικά ΣΡΣ ι ΣΓΕ
και υψθλι διατροφικι αξία, για τθν προϊκθςι τουσ
απευκείασ ςτθν τουριςτικι αγορά του τόπου ι για τθν
παραγωγι επεξεργαςμζνων προϊόντων, προκειμζνου να
αποτελζςουν το ςυνδετικό κρίκο από το χωράφι ςτο πιάτο, όχι
μόνο των ντόπιων, αλλά και κυρίωσ των επιςκεπτϊν.
Υε ςυνζχεια των ανωτζρω, ςυμφωνικθκε θ περαιτζρω εξειδίκευςθ
ςε κεματικοφσ άξονεσ και μζτρα, όςο και οι επιμζρουσ ςτρατθγικοί
ςτόχοι και θ προςαρμογι του βάρουσ τθσ κατανομισ του
προγράμματοσ ανά κλάδο και τομζα, να προκφψουν από
ςυνεκτίμθςθ των απόψεων, τόςο των φορζων, όςο και του τοπικοφ
πλθκυςμοφ, που καταγράφονται κατά τθν περίοδο τθσ
διαβοφλευςθσ.
Υυμπλθρωματικά, ςυμφωνικθκε να λθφκεί υπόψθ κατά τον
ςχεδιαςμό, το εγκεκριμζνο Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό
Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Σροκειμζνου για τθν αποφυγι
επικαλφψεων και δθμιουργίασ ανταγωνιςτικϊν πλαιςίων. Ξε αυτό
τον τρόπο αναμζνεται με το ςχεδιαηόμενο Φοπικό Σρόγραμμα να
μοχλευτοφν ςυνζργιεσ που κα φζρουν προςτικζμενθ αξία και για
τα δυο πλαίςια.

Είδοσ ενζργειασ

Υφςκεψθ

Θμερομθνία
διεξαγωγισ

29-08-2016

Ρμάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ

Φάκελορ Β

Οο
2

Μονομετοχικι Αξιοποίθςθσ Ακινιτων Διμου ΧίουΑΕ ΟΣΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Επτά (7)
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ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν

Ξονομετοχικι
Αξιοποίθςθσ Ακινιτων
Διμου ΧίουΑΕ ΡΦΑ
ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΑΜΙΟΘΦΩΟ

Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Είδοσ ενζργειασ
Θμερομθνία
διεξαγωγισ
Ρμάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν
Διαχειριςτικι Αρχι
Σεριφζρεισ Β. Αιγαίου
Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Φάκελορ Β

Είδοσ φορζων

Υυμμετζχοντεσ

1. Μαραμανισ Γεϊργιοσ,
Σρόεδροσ
2. Φςουκάρθσ Υταφροσ
3. Φςουκάλου Ανκι
Δθμόςιοσ
4. Σαρκενίδου Υοφία
5. Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ
6. Μαρράσ Ιωάννθσ
7. Σολίτθσ Ξιχάλθσ
Ρι εκπρόςωποι του φορζα είναι ςφμφωνοι με τθν ςτρατθγικι του
προγράμματοσ, όπωσ παρουςιάςτθκε από τα ςτελζχθ τθσ ΡΦΔ και
πρότειναν για ενίςχυςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
CLLD/LEADERτισ παρακάτω προτεραιότθτεσ:
Σαρεμβάςεισ ςτισ πιο πολυςφχναςτεσ παραλίεσ του νθςιοφ, όπου
βρίςκονται τα περιςςότερα καταλφματα, οι οποίεσ κα δϊςουν
προςτικζμενθ αξία ςτο τουριςτικό προϊόν. Ενδεικτικά αναφζρονται
θ δθμιουργία υποδομισ (ράμπα, κ.ά.)διευκόλυνςθσ πρόςβαςθσ για
ΑΞΕΑ, παρεμβάςεισ επί τθσ παραλίασ αλλά και ςτουσ χϊρουσ
πρόςβαςθσ επί των παραλιακϊν μετϊπων όπωσ θ
δθμιουργία/ανακαταςκευι των πεηοδρομίων και των δικτφων
φωτιςμοφ οι οποίεσ κα προςφζρουν αςφάλεια και άνεςθ ςτουσ
λουόμενουσ.
Για τον παραπάνω ςκοπό προτάκθκαν τα παρακάτω:
o Σαρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ κολυμβθτικϊν παραλιϊν.
o Σαρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ αςτικοφ εξοπλιςμοφ μικρισ
κλίμακασ (ενδεικτικά αναφζρονται δίκτυα θλεκτροφωτιςτικά,
πεηόδρομοι κλπ) τουριςτικϊν παραλιακϊν μετϊπων.

Οο
3

Υφςκεψθ/Φθλεδιάςκεψθ
29-08-2016
Διαχειριςτικι Αρχι Περιφζρειασ Β. Αιγαίου
Φρεισ (3)
Είδοσ φορζων

Υυμμετζχοντεσ

1. Σλακωτάρθσ Γεϊργιοσ
2. Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ
Δθμόςιοσ
3. Δθμθτρακόπουλοσ
Σαντελισ
Σροτάκθκε οι ςτόχοι του Φοπικοφ Σρογράμματοσ να οδθγοφν ςε:
o Βελτίωςθ τθσ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
o Βελτίωςθ των υποδομϊν που διευκολφνουν τον αγροτικό
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πλθκυςμό ςτθν άςκθςθ τθσ εργαςίασ του.
o Ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου και τθν
προςταςία/αξιοποίθςθ τθσ (ανζπαφθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ)
φφςθσ, ςε διττι κατεφκυνςθ, τόςο με ςθμείο αναφοράσ τουσ
κατοίκουσ τθσ περιοχισ, όςο και με τουσ επιςκζπτεσ
(τουριςμό).
o Ανάδειξθ των αγροτικϊν προϊόντων τθσ περιοχισ που
ςυνοδεφονται από μοναδικότθτεσ, χαρακτθριςτικά ΣΡΣ ι ΣΓΕ
και υψθλι διατροφικι αξία, για τθν προϊκθςι τουσ
απευκείασ ςτθν τουριςτικι αγορά του τόπου ι για τθν
παραγωγι επεξεργαςμζνων προϊόντων, προκειμζνου να
αποτελζςουν το ςυνδετικό κρίκο από το χωράφι ςτο πιάτο, όχι
μόνο των ντόπιων, αλλά και κυρίωσ των επιςκεπτϊν.
Υε ςυνζχεια των ανωτζρω, ςυμφωνικθκε θ περαιτζρω εξειδίκευςθ
ςε κεματικοφσ άξονεσ και μζτρα, όςο και οι επιμζρουσ ςτρατθγικοί
ςτόχοι και θ προςαρμογι του βάρουσ τθσ κατανομισ του
προγράμματοσ ανά κλάδο και τομζα, να προκφψουν από
ςυνεκτίμθςθ των απόψεων, τόςο των φορζων, όςο και του τοπικοφ
πλθκυςμοφ, που καταγράφονται κατά τθν περίοδο τθσ
διαβοφλευςθσ.
Υυμπλθρωματικά, ςυμφωνικθκε να λθφκεί υπόψθ κατά τον
ςχεδιαςμό, το εγκεκριμζνο Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό
Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Σροκειμζνου για τθν αποφυγι
επικαλφψεων και δθμιουργίασ ανταγωνιςτικϊν πλαιςίων. Ξε αυτό
τον τρόπο αναμζνεται με το ςχεδιαηόμενο Φοπικό Σρόγραμμα να
μοχλευτοφν ςυνζργιεσ που κα φζρουν προςτικζμενθ αξία και για
τα δυο πλαίςια.

Είδοσ ενζργειασ
Θμερομθνία
διεξαγωγισ
Ρμάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν
θ

3 ΕΒΑ

Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Φάκελορ Β

Οο
4

Υφςκεψθ
30-08-2016
Σρίτθ Εφορία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων (3θ ΕΒΑ)
Φρεισ (3)
Είδοσ φορζων

Υυμμετζχοντεσ

1. Βάςςθ λγα
Δθμόςιοσ
2. Μαρράσ Ιωάννθσ
3. Σολίτθσ Ξιχάλθσ
Ρι εκπρόςωποι του φορζα είναι ςφμφωνοι με τθν ςτρατθγικι του
προγράμματοσ, όπωσ παρουςιάςτθκε από τα ςτελζχθ τθσ ΡΦΔ και
πρότειναν για ενίςχυςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
CLLD/LEADER τισ παρακάτω προτεραιότθτεσ:
o Διαμόρφωςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου ςτα Μάτω Φανά.
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o
o
o
o

Είδοσ ενζργειασ
Θμερομθνία
διεξαγωγισ
Ρμάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν

Διαδθμοτικό Νιμενικό
Φαμείο Χίου

Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Είδοσ ενζργειασ

Φάκελορ Β

Σαρεμβάςεισ ςε ζνα παλιό πατθτιρι και ςφνδεςθ του με τθν
οινικι παράδοςθ τθσ Χίου.
Σαρζμβαςθ ςτον Άγιο Ιωάννθ Αργζντθ, κλπ.
Αποκατάςταςθ τειχϊν Βολιςςοφ.
Αποπεράτωςθ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ οικιςμοφ Αναβάτου.

Οο
5

Υφςκεψθ
02-09-2016
Διαδθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Χίου
Φρεισ (3)
Είδοσ φορζων

Υυμμετζχοντεσ

1. Ξπελζγρθσ Ξιχάλθσ
2. Χοφλθσ Οικόλαοσ
3. Δαββζτα Υωτθρία
Δθμόςιοσ
4. Ναγοφ Σαραςκευι
5. Μαρράσ Ιωάννθσ
6. Σολίτθσ Ξιχάλθσ
Ρι εκπρόςωποι του φορζα είναι ςφμφωνοι με τθν ςτρατθγικι του
προγράμματοσ, όπωσ παρουςιάςτθκε από τα ςτελζχθ τθσ ΡΦΔ και
πρότειναν για ενίςχυςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
CLLD/LEADERτισ παρακάτω προτεραιότθτεσ:
o Εκςυγχρονιςμόσ – επιςκευι Αλιευτικϊν καταφυγίων ( Ξεςτϊν
– Νικίου).
Υτα αλιευτικά καταφφγια τόςο των Ξεςτϊν όςο και του Νικίου
ελλιμενίηονται πολλοί επαγγελματίεσ αλιείσ και ςυγκεκριμζνα
ςτο αλιευτικό καταφφγιο Ξεςτϊν παρουςιάηεται αφξθςθ των
αλιευτικϊν ςκαφϊν. Σροτάκθκε ο εκςυγχρονιςμόσ των δφο
καταφυγίων (θλεκτροφωτιςμόσ, κιβϊτια παροχισ ρεφματοσ,
κ.ά.), κακϊσ και ζργα υποδομισ με ςκοπό τθν αςφάλεια των
αλιευτικϊν ςκαφϊν.
o Ξετατροπι κτιρίου παλαιάσ ιχκυόςκαλασ ςε αίκουςα
αναμονισ επιβατϊν εξωτερικοφ.
Φα τελευταία χρόνια παρατθρείται αφξθςθ τθσ ειςροισ των
τουριςτϊν από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. Θ μετατροπι του κτιρίου τθσ
παλαιάσ ιχκυόςκαλασ κα ςυμβάλει ςτθν διαμόρφωςθ
καλφτερων ςυνκθκϊν ελζγχου τόςο για τουσ υπαλλιλουσ οι
οποίοι διενεργοφν τον ζλεγχο όςο και για τουσ τουρίςτεσ
αποφεφγοντασ φαινόμενα ταλαιπωρίασ των τουριςτϊν τα
οποία δυςφθμίηουν το νθςί και υποβακμίηουν το τουριςτικό
προϊόν.

Υφςκεψθ

Οο
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6
Θμερομθνία
διεξαγωγισ
Ρμάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν
Ρμάδα Εκελοντικισ
Δράςθσ Χίου
«ΡΞΙΜΤΡΟ»

Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

05-09-2016
Ομάδα Εκελοντικισ Δράςθσ Χίου «ΟΜΙΚΡΟΝ»
Φζςςερισ (4)
Είδοσ φορζων

Υυμμετζχοντεσ

1. Τοδάκθσ Γεϊργιοσ
2. Φριπολίτθσ Σζτροσ
Δθμόςιοσ
3. Μαρράσ Ιωάννθσ
4. Σολίτθσ Ξιχάλθσ
Ρι εκπρόςωποι του φορζα είναι ςφμφωνοι με τθν ςτρατθγικι του
προγράμματοσ, όπωσ παρουςιάςτθκε από τα ςτελζχθ τθσ ΡΦΔ και
πρότειναν για ενίςχυςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
CLLD/LEADERτισ παρακάτω προτεραιότθτεσ, οι οποίεσ αφοροφν
ςτθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν.Υυγκεκριμζνα προτάκθκε:
o Μακαριςμόσ του δάςουσ και ειδικά των τμθμάτων εκείνων που
εφάπτονται ςτο οδικό δίκτυο.
o Σρομικεια εξειδικευμζνων μθχανθμάτων τεμαχιςμοφ κλαδιϊν
από τα δζνδρα (ρυμουλκοφμενοσ τεμαχιςτισ κλαδιϊν) αλλά
και κακαριςμοφ και τεμαχιςμοφ τθσ υφιςτάμενθσ βλάςτθςθσ
ςε επικλινι εδάφθ.
o Εγκατάςταςθ μετεωρολογικϊν ςτακμϊν οι οποίοι κα
ενιςχφςουν τθν υπάρχουςα υποδομι ςε κζματα ζγκαιρθσ
προειδοποίθςθσ και εξζλιξθσ μιασ πυρκαγιάσ.
o Εγκατάςταςθ καμερϊν ςε ςθμεία όπωσ είναι θ Βορειοδυτικι
Χίοσ και τα οποία δεν ελζγχονται από τισ υπθρεςίεσ λόγω
ζλλειψθσ προςωπικοφ και οχθμάτων.
o Σρομικεια μθχανθμάτων όπωσ υδροφόρα ι πλαςτικζσ
δεξαμενζσ νεροφ οι οποίεσ κα βοθκοφν ςτθν μεταφορά
ποςοτιτων νεροφ ςτα ςθμεία εκδιλωςθσπυρκαγιάσ.
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Είδοσ ενζργειασ

Υφςκεψθ

Θμερομθνία
διεξαγωγισ

05-09-2016

Ρμάδα/δεσ ςτόχου

φλλογοσ Ιδιοκτθτϊν Ενοικιαηομζνων Δωματίων, Διαμεριςμάτων
και Εξοχικϊν κατοικιϊν Ν. Χίου «Ο ΟΜΗΡΟ»

Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν
Υφλλογο Ιδιοκτθτϊν
Ενοικιαηομζνων
Δωματίων,
Διαμεριςμάτων και
Εξοχικϊν κατοικιϊν Ο.
Χίου «Ρ ΡΞΘΤΡΥ»

Φάκελορ Β

Ζξι (6)
Είδοσ φορζων

Δθμόςιοσ

Υυμμετζχοντεσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μιτριλάκθσ Δθμιτρθσ
Ξυλωνάδθσ Γιϊργοσ
Ψϊρασ Εμμανουιλ
Ξελζκου Αφροδίτθ
Μαρράσ Ιωάννθσ
Σολίτθσ Ξιχάλθσ
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Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Ρι εκπρόςωποι του φορζα είναι ςφμφωνοι με τθν ςτρατθγικι του
προγράμματοσ, όπωσ παρουςιάςτθκε από τα ςτελζχθ τθσ ΡΦΔ και
πρότειναν για ενίςχυςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
CLLD/LEADERτισ παρακάτω προτεραιότθτεσ αναβάκμιςθσ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ και διεφρυνςθσ τθσ
τουριςτικισ περιόδου:
o Ζμφαςθ ςε άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ όπωσ ο περιπατθτικόσ, ο
αναρριχθτικόσ τουριςμόσ, κ.ά. ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί ο
κίνδυνοσ μείωςθσ του τουριςτικοφ ρεφματοσ από απρόβλεπτα
γεγονότα.
o Δθμιουργία ζντυπου το οποίο κα αναδεικνφει τισ Βίγλεσ τθσ
Δυτικισ Χίου και δθμιουργία διαδρομϊν πρόςβαςθσ προσ τισ
Βίγλεσ από το οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ.
o Ξείωςθ των ελάχιςτων προδιαγραφϊν επιλεξιμότθτασ των
επιχειριςεων για ζνταξθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ,
βάςθ κατάταξθσ. Ανάγκθ για αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου
και των όρων και περιοριςμϊν του τίκενται ωσ
προαπαιτοφμενα για τθν επιλεξιμότθτα ςτο πρόγραμμα,όςον
αφορά τισ λειτουργικζσ μορφζσ του καταλυμάτων για τα πολφ
μικρά νθςιά.
o ΔθμιουργίαΔικτφου ςυναφϊν επιχειριςεων του τουριςτικοφ
τομζα μζςω του οποίου κα γίνεται θ προβολι του τουριςτικοφ
προϊόντοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
o Υτιριξθ των τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων μζςω τθσ
προβολισ και πϊλθςθσ τουσ από τα καταλφματα. Για τον
ςκοπό αυτό ςθμαντικό ρόλο κα μπορεί να ζχει το Δίκτυο.
Υυγκεκριμζνα κα μπορεί να διαπραγματεφεται με τουσ
τοπικοφσ παραγωγοφσ, ϊςτε τα μζλθ του Δικτφου να ζχουν
καλφτερεσ τιμζσ προϊόντων.
o Σροςταςία, αειφόροσ διαχείριςθ και ανάδειξθ των αξιόλογων,
φυςικϊν πόρων και του αξιόλογου φυςικοφ τοπίου τθσ
περιοχισ (με ζμφαςθ ςτθν χαρακτθριςμζνθ περιοχι Natura
2000) ςε ςυνδυαςμό με τθν παράδοςθ και τον πολιτιςμό.
o Δθμόςιεσ παρεμβάςεισ που κα τονίςουν και κα αναδείξουν το
τουριςτικό προϊόν όπωσ θ ανάδειξθ των παραλίων και των
τουριςτικϊν παραλιακϊν μετϊπων κακϊσ και θ βελτίωςθ των
υποδομϊν τουριςμοφ (πφλεσ ειςόδου εξόδου ςτο νθςί κλπ).

Είδοσ ενζργειασ

Υφςκεψθ

Θμερομθνία
διεξαγωγισ
Ρμάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν
Υφλλογοσ Φίλων
Σεριβάλλοντοσ ‘’ΕΝΙΠ’’

Φάκελορ Β
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07-09-2016
φλλογοσ Φίλων Περιβάλλοντοσ ‘’ΕΛΙΞ’’
Σζντε (5)
Είδοσ φορζων
Δθμόςιοσ

Υυμμετζχοντεσ
1. Χαλάτςθσ Γεϊργιοσ
2. Ξιςετηισ Γεϊργιοσ
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Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Είδοσ ενζργειασ
Θμερομθνία
διεξαγωγισ
Ρμάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
Φορείσ που
ςυμμετείχαν

Διμοσ Ψαρϊν

Φάκελορ Β

3. Ξπάλλασ Βαςίλειοσ
4. Μαρράσ Ιωάννθσ
5. Σολίτθσ Ξιχάλθσ
Ρι εκπρόςωποι του φορζα είναι ςφμφωνοι με τθν ςτρατθγικι του
προγράμματοσ, όπωσ παρουςιάςτθκε από τα ςτελζχθ τθσ ΡΦΔ και
πρότειναν για ενίςχυςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
CLLD/LEADERτισ παρακάτω προτεραιότθτεσ:
o Σροϊκθςθ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ όπωσ ο περιπατθτικόσ,
ο κρθςκευτικόσ και ειδικότερα ο τουριςμόσ εκείνοσ ο οποίοσ
δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν τοπικι παράδοςθ και πολιτιςτικι
κλθρονομιά (αγροτουριςμόσ, περιπατθτικόσ τουριςμόσ,
τουριςμόσ που ςυνδζεται με τθν παράδοςθ τον πολιτιςμό και
τθν ιςτορία τθσ Χίου, καλάςςιοσ τουριςμόσ).
o Ιεραρχθμζνθ χωρικά διάχυςθ του τουριςμοφ ωσ αναπτυξιακοφ
άξονα - κεματικι ιεράρχθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ με
ζμφαςθ ςτον ιαματικό – κερμαλιςτικό τουριςμό,
γαςτρονομικό – οινικό εναλλακτικό τουριςμό και
αγροτουριςμό.
o Δθμιουργία δφο Δικτφων περιπατθτικϊν διαδρομϊν: Φο 1ο
ςτθν κεντρικι Χίο, το οποίο κα ενϊνει μνθμεία ιδιαίτερου
κάλουσ όπωσ είναι θ Οζα Ξονι (προςτατεφεται από τθν
UNESCO) με παραδοςιακά χωριά, όπωσ ο Ανάβατοσ και το 2ο
ςτθν βόρεια Χίο,το οποίο κα διζρχεται μζςα από παραδοςιακά
χωριά, αναδεικνφοντασ τον φυςικό πλοφτο τθσ Βόρεια Χίου.
Φα δφο Δίκτυα περιπατθτικϊν διαδρομϊν κα δϊςουν τθν
δυνατότθτα να δθμιουργθκοφν κοντά ς’ αυτά επιχειριςεισ, οι
οποίεσ προωκοφν τισ ιπιεσ μορφζσ τουριςμοφ. Θα δϊςει
επίςθσ τθν ευκαιρία ςε ομοειδείσ επιχειριςεισ (ξεναγοί,
καταλφματα, χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ, επιχειριςεισ οι
οποίεσ αςχολοφνται με το mountain bike, κλπ) μζςω τθσ
δθμιουργίασ ενόσ δικτφου να εκμεταλλευτοφν ςτον μζγιςτο
βακμό τθν δθμιουργία των δφο Δικτφων περιπατθτικϊν
διαδρομϊν.

Οο
9

Υφςκεψθ/Φθλεδιάςκεψθ
08-09-2016
Διμοσ Ψαρϊν
Φζςςερισ (4)
Είδοσ φορζων

Υυμμετζχοντεσ

Δθμόςιοσ

1. Βρατςάνοσ
Μωνςταντίνοσ, Διμαρχοσ
Ψαρϊν
2. Χατηθπαναγιϊτθσ
Σαναγιϊτθσ
3. Μαρράσ Ιωάννθσ
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Υυμπεράςματα/
Αποτελζςματα

4. Σολίτθσ Ξιχάλθσ
Ρι εκπρόςωποι του φορζα Διμοσ Ψαρϊν είναι ςφμφωνοι με τθν
ςτρατθγικι του προγράμματοσ, όπωσ παρουςιάςτθκε από τα
ςτελζχθ τθσ ΡΦΔ και πρότειναν για ενίςχυςθ ςτα πλαίςια του
προγράμματοσ CLLD/LEADERτισ παρακάτω προτεραιότθτεσ του
Διμου:
o Αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ υπεραλίευςθσ και τθσ
απειλισ εξαφάνιςθσ διαφόρων ειδϊν ψαριϊν. Δράςεισ
ενθμζρωςθσ κοινοφ και αλιζων.
o Ανάδειξθ του φυςικοφ κάλουσ του νθςιοφ ςε ςυνδυαςμό με
τθν παράδοςθ και τον πολιτιςμό (Natura) με παράλλθλα μζτρα
για τθν προςταςία τθσ περιοχισ Οatura.
o Ανάγκθ δθμιουργίασ νζου ιατρείου για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν των μόνιμων κατοίκων και των τουριςτϊν.
o Ενίςχυςθ τθσ κτθνοτροφίασ και τθσ παραγωγισ αγροτικϊν
προϊόντων (μζλι από κυμάρι) μζςω τθσ δικτφωςθσ των
παραγωγϊν και τθσ προϊκθςθσ των προϊόντων ςτθν ελλθνικι
και ξζνθ αγορά.
o Φουριςμόσ – εκςυγχρονιςμόσ και δθμιουργία νζων
τουριςτικϊν μονάδων – εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ
(αγροτουριςμόσ, περιπατθτικόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ που
ςυνδζεται με τθν παράδοςθ τον πολιτιςμό και τθν ιςτορία,
καλάςςιοσ τουριςμόσ). Σαράλλθλα, τονίςτθκε θ ανάγκθ για
αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου και των όρων και περιοριςμϊν
του τίκενται ωσ προαπαιτοφμενα για τθν επιλεξιμότθτα ςτο
πρόγραμμα και αφοροφν τισ λειτουργικζσ μορφζσ του
καταλυμάτων για τα πολφ μικρά νθςιά.

1.3 Άλλεσ Ενζργειεσ διαβοφλευςθσ Β’ φάςθσ
Υτον
δικτυακό
τόποwww.leaderchios.grπου
δθμιουργικθκε (από τθν Αϋ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ) για
λογαριαςμό τθσ Εταιρίασ Φοπικισ Ανάπτυξθσ Χίου με
ςκοπό τθν ευρεία δθμοςιότθτα και διαβοφλευςθ για τον
ςχεδιαςμό του τοπικοφ προγράμματοσCLLD/LEADER,
αναρτικθκε φόρμα διατφπωςθσ πρόταςθσ-ιδζασ
επενδυτικοφ ςχεδίου, προκειμζνου να καταγραφοφν τα
ενδιαφζροντα ιδιωτϊν επενδυτϊνπου κα μποροφςαν να
ενταχκοφν ςτα πλαίςια του τοπικοφ προγράμματοσ.
Φο αποτζλεςμα ιταν να καταγραφοφν οχτϊ (8) ιδζεσπροτάςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων, των οποίων μια
ςυνοπτικι περιγραφι, δίνετται ςτον παρακάτω πίνακα
1.3
Σιο αναλυτικά:

Φάκελορ Β
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Πίνακασ 1.3: υγκεντρωτικόσ Πίνακασ άλλων Ενεργειϊν Διαβοφλευςθσ (Β’ φάςθσ)

α/α

Ιδζα-πρόταςθ

Σόποσ
υλοποίθςθσ

Προχπολογιςμόσ
επζνδυςθσ

Ονοματεπϊνυμο

1.

Χπθρεςίεσ οργανωμζνου
camping

Μαρίντα

200.000€

Νιόβαροσ
Ξιχάλθσ

2.

Χπθρεςίεσ εκμάκθςθσ
Ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ
ξζνθσ γλϊςςασ

Χίοσ

135.000€

Ανϊνυμοσ

3.

Φυποποίθςθ ελαιολάδου

Χαλκειόσ

250.000€

Σοφπαλοσ
Δθμιτρθσ

4.

Εκςυγχρονιςμόσ –
αφξθςθ δυναμικότθτασ
Ηυκοποιίασ

Μάμποσ

360.000€

Οαηλίδθσ
Εμμανουιλ

5.

Αφξθςθ δυναμικότθτασ
καταλφματοσ

Ξεςτά

600.000€

Ανϊνυμοσ

6.

Κδρυςθ καταλφματοσ

Μαρδάμυλα

300.000€

Ανϊνυμοσ

7.

Εκςυγχρονιςμόσ
εςτιατορίου

Μαρφάσ

120.000€

Τωξάνασ Οίκοσ

8.

Εκςυγχρονιςμόσ
καταλφματοσ

Γιόςωνασ
Μαρδαμφλων

90.000€

Ηαννίκου
Βικτωρία

1.4 υνοπτικι καταγραφι αποτελεςμάτων
Ρι ςυναντιςεισ με τουσ τοπικοφσ φορείσ που πραγματοποιικθκαν από τθν αρχι του
ςχεδιαςμοφ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ και κυρίωσ κατά τθν Β’ φάςθ του, είχαν ςκοπό τον
ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ του προγράμματοσ και βαςίςτθκαν ςτθν τεχνογνωςία που
φζρουν οι ςυγκεκριμζνοι φορείσ ςτθν διαχείριςθ των κεμάτων αρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ
και ςτθν ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία των εκπροςϊπων που ςυμμετείχαν ςτισ
διαβουλεφςεισ, χάρθ ςτθν πολφχρονθ παρουςία τουσ ςτουσ φορείσ τουσ.
Φο κλίμα των ςυναντιςεων κακορίηονταν από το φφοσ και τα χαρακτθριςτικά των των
ειδιςεων και των γεγονότων που ςυνζβαιναν κακθμερινά ςτα νθςιά τθσ Σεριφερειακισ
Ενότθτασ Χίου (Σ.Ε. Χίου), θ οποία αποτελεί τθν προτεινόμενθ περιοχι παρζμβαςθσ, ςε μια
περίοδο που είναι γεγονόσ ότι δεν κυριάρχθςαν οι καλζσ ειδιςεισ. Υτθν αναςφάλεια με
τθν οποία βιϊνουν, ςτθν πιο ελαφριά τθσ εκδοχι, οι Ζλλθνεσ τισ ςυνζπειεσ από τθν
οικονομικι κρίςθ που ξεκίνθςε από το 2008 ςτθ χϊρα μασ, ιρκαν αυτό το καλοκαίρι, ωσ

Φάκελορ Β
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ιδιαίτερα επιβαρυντικά ςτοιχεία τθσ ψυχολογίασ του μζςου κατοίκου τθσ Σ.Ε. Χίου, να
προςτεκοφν:
 Θ αίςκθςθ τθσ απομόνωςθσ που δθμιουργικθκε από τθν μείωςθ τθσ τουριςτικισ
κίνθςθσ θ οποία, παραδοςιακά τα καλοκαίρια, αφενόσ ενιςχφει τα ειςοδιματα του
τοπικοφ πλθκυςμοφ και αφετζρου κάνει τουσ κατοίκουσ να νιϊκουν ότι είναι
κάτοικοι ενόσ μεγάλου παγκόςμιου χωριοφ και ότι τα νθςιά τουσ «ξαναμπαίνουν
ςτον χάρτθ», αν υποκζςουμε ότι τον χειμϊνα παραμζνουν ςχεδόν απροςπζλαςτα
για τουσ υπόλοιπουσ κατοίκουσ αυτοφ του «μεγάλου χωριοφ».
 Αυτι δε θ αίςκθςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ζγινε ακόμα πιο βαριά
και πιο εμφανισ το φετινό καλοκαίρι, περίοδο ςτθν οποία διενεργικθκε θ
διαβοφλευςθ για τθν ςτρατθγικι του Φοπικοφ Σρογράμματοσ, αφοφ ςυμπεριζλαβε
και τθν αίςκθςθ τθσ αδυναμίασ αντίδραςθσ για τθν αναςτροφι των δυςμενϊν
ςυνκθκϊν που αντιμετωπίηονται, τισ οποίεσ δεν δθμιοφργθςαν οι τοπικζσ
κοινωνίεσ και που ςαν τζτοιεσ, μάλλον δεν μποροφν να λφςουν οι ίδιεσ (οι τοπικζσ
κοινωνίεσ). Αιτία γι αυτι τθν αίςκθςθ αποτζλεςε θ εικόνα που δθμιουργικθκε
ςτον υπόλοιπο κόςμο για τα νθςιά του Βορειοανατολικοφ Αιγαίου και θ οποία
περιλαμβάνει, ςτθν πιο κλιβερι τθσ μορφι, προςφυγόπουλα να «ξεβράηονται» ςτθ
κάλαςςα, πρόςφυγεσ (κυνθγθμζνοι από πολεμικζσ καταςτάςεισ και αυταρχικά
κακεςτϊτα των χωρϊν τουσ)που παραμζνουν παρά τθ κζλθςι τουσ ςτα νθςιά και
που όμωσ μπορεί να φζρουν αρρϊςτιεσ και να διαπράττουν εγκλθματικζσ
ενζργειεσ, και γενικά μια εικόνα που ενοχλεί (ςτθν πιο απλι τθσ εκδοχι) τθν
ανεμελιά των διακοπϊν.
 Ρι δυο(!) μεγάλεσ πυρκαγιζσ, μζςα ςε διάςτθμα ενόσ μινα περίπου, που ιρκαν να
ςυμπλθρϊςουν τθν καταςτροφι που προκάλεςε μια ακόμα μεγάλθ πυρκαγιά
μόλισ το 2012, κατακαίοντασ μεγάλεσ δαςικζσ εκτάςεισ και εκτάςεισ με
καλλιζργειεσ, επιβαρφνοντασ (πζραν όλων των άλλων) τθν ζτςι κι αλλιϊσ άςχθμθ
οικονομικι κατάςταςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ και πλιττοντασ
ιδιαίτερα τουσ μαςτιχοπαραγωγοφσ.
Υε όλα αυτά τα αρνθτικά ςτοιχεία, υπό το βάροσ των οποίων διενεργικθκε θ διαβοφλευςθ
του τοπικοφ προγράμματοσ, ιρκαν να αντιπαρατεκοφν μια ςειρά από ελπιδοφόρα
ςτοιχεία:
 Ρι ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηονται πεπειςμζνοι για τθν αξία του τόπου τουσ, όπωσ
αυτι μετριζται ςε όρουσ ποιότθτασ φυςικοφ περιβάλλοντοσ, φυςικοφ κάλουσ,
παράδοςθσ ςτθ κάλαςςα, πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ιδιαίτερων και μοναδικϊν
προϊόντων του αγροδιατροφικοφ τομζα.
 Φαίνονται δε ιδιαίτερα ςυνειδθτοποιθμζνοι ότι αυτά είναι τα «εργαλεία» που
ζχουν ςτα χζρια τουσ για τθν αναςτροφι τθσ ςθμερινισ εικόνασ, και τα οποία κα
πρζπει να αποτελζςουν τουσ πυλϊνεσ ςτιριξθσ τθσ «επόμενθσ μζρασ».
 Ρι φορείσ φαίνονται αποφαςιςμζνοι να αναςτρζψουν τθν δυςμενι
πραγματικότθτα, μζςα από τθν βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ και τθν εν γζνει
ςτιριξθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, γεγονόσ απαραίτθτο καταρχιν για τθν επιςτροφι
τθσ αιςιοδοξίασ, τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ, και κατά δεφτερον για
τθν δθμιουργία ξανά ςυνκθκϊν ικανϊν να «κρατιςουν» τον τοπικό πλθκυςμό και
ιδιαίτερα τουσ νζουσ ςτθν περιοχι τουσ, με όρουσ ευθμερίασ και ανάπτυξθσ.
Από τισ διαβουλεφςεισ που πραγματοποιικθκαν, επιχειρϊντασ κάποιοσ να «μεταφράςει»
Φάκελορ Β
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ςε όρουσ ςχεδιαςμοφ Φοπικοφ Σρογράμματοσ ανάπτυξθσ τισ απόψεισ που καταγράφθκαν,
ςίγουρα κα περιελάμβανε ενζργειεσ ςτισ παρακάτω κατευκφνςεισ:
 Άμβλυνςθ των επιπτϊςεων τθσ μακροχρόνιασ φφεςθσ, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ
οικονομικισ κρίςθσ.
 Υτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ που κα ςτθρίηεται και κα αναδεικνφει τα
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Σιο ςυγκεκριμζνα:
o Αναβάκμιςθ με όρουσ ποιότθτασ και ανάδειξθ με όρουσ εξωςτρεφοφσ
προςανατολιςμοφτου τοπικοφ αγροδιατροφικοφ ςυςτιματοσ παραγωγισ.
o Αναβάκμιςθ και ςτιριξθ τθσ λειτουργικότθτασ των φυςικϊν
ελκυςτικοτιτων τθσ περιοχισ (παραλίεσ, φυςικζσ διαδρομζσ, κ.ά.)
o Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν
τθσ υπαίκρου, που κα μποροφςαν να ενςωματωκοφν ςε ζνα νζο
εμπλουτιςμζνο, πολυλειτουργικό, πιο ελκυςτικό και εν κατακλείδι πιο
αποδοτικό τουριςτικό προϊόν.
 Διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, με δράςεισ αναβακμιςμζνων υποδομϊν
υγείασ, παιδείασ, άκλθςθσ και ψυχαγωγίασ, καταρχιν για τον τοπικό πλθκυςμό και
για τουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ γενικότερα.
 Σροςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδιαίτερα τθσ μάςτιγασ των πυρκαγιϊν, ςτισ
οποίεσ θ περιοχι φάνθκε ιδιαίτερα ευάλωτθ.
 Επίτευξθ ανταγωνιςτικισ τοπικισ οικονομίασ με ιςόρροπθ ανάπτυξθ των
οικονομικϊν τομζων.
 Υυμβατότθτα όλων των ζργων με τισ αρχζσ τθσ αρχζσ ςτιριξθσ των ευπακϊν
ομάδων(άτομα με αναπθρία, νζοι, γυναίκεσ, κ.ά.).
 Αξιοποίθςθ ςυνεργειϊν με άλλα κεςμικά πλαίςια ενίςχυςθσ και παροχισ κινιτρων,
προκειμζνου για τθν μεγιςτοποίθςθ του αποτελζςματοσ.
λα τα παραπάνω είναι που λαμβάνονται υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ
του προτεινόμενου προγράμματοσ, ζτςι όπωσ κα εξειδικευτεί ςτα επόμενα κεφάλαια τθσ
παροφςασ, προκειμζνου να αποτελζςουν τισ κατευκφνςεισ, του άξονεσ, τα μζτρα και τισ
δράςεισ ενόσ τεκμθριωμζνου και ςτοχευμζνου πολυτομεακοφ, πολυταμειακοφ,
ελπιδοφόρου και χωρίσ διακρίςεισ προγράμματοσ τοπικισ ανάπτυξθσ που κα ςτοχεφει
ςτθν βελτίωςθ τθσ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ μζςα από τθν δθμιουργία και
αναβάκμιςθ δθμόςιων υποδομϊν και υπθρεςιϊν, τθ ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
τθσ απαςχόλθςθσ, με πυλϊνεσ τθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν
πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.

Στο παράρτθμα τθσ Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ επιςυνάπτονται φωτογραφικό υλικό
και Πρακτικά ςυναντιςεων, ςυνεδριάςεων τθσ Β’ φάςθσ τθσ διαβοφλευςθσ (αφοφ τα
αντίςτοιχα τθσ Α’ φάςθσ υποβλικθκαν με τον Φάκελο Α τθσ παροφςασ πρόταςθσ) μζςα
από τα οποία αποδεικνφεται θ διαβοφλευςθ μεταξφ των βαςικϊν φορζων τθσ
προτεινόμενθσ περιοχισ κατά τθν ετοιμαςία τθσ ςτρατθγικισ τθσ ομάδασ.

Φάκελορ Β

Σελίδα 16

2. ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΗ (SWOT ΑΝΑΛΤΗ)
Υτο κεφάλαιο αυτό γίνεται θ ανάλυςθ SWOT τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (Σ.Ε. Χίου), δθλαδι
θ ανάλυςθ των δυνάμεων - πλεονεκτθμάτων (Strengths), αδυναμιϊν - μειονεκτθμάτων
(Weaknesses), προοπτικϊν - ευκαιριϊν (Opportunities) και απειλϊν - κινδφνων (Threats),
που αντιμετωπίηει θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, θ οποία ςυνειςφζρει ςτθ λιψθ αποφάςεων
και ςτθν αποτελεςματικότερθ χάραξθ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ.
Θ SWOT ανάλυςθ λαμβάνει ςτοιχεία από τθν αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και
βοθκάει ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.
Θ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ αποτελεί βαςικό ςτάδιο ςτθ διαδικαςία του
ςχεδιαςμοφ, ςτο οποίο επιςθμαίνονται τα προβλιματα που ζχουν προκφψει κακϊσ και τα
κετικά / αρνθτικά ςτοιχεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ.
Φα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ φυςικισ και κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ τθσ
προτεινόμενθσ περιοχισ παρζμβαςθσ απορρζουν ςε μεγάλο βακμό από τθ γεωγραφικι
κζςθ τθσ. Ειδικότερα:
 Ρ ακριτικόσ χαρακτιρασ και θ «νθςιωτικότθτα», ςτοιχεία τα οποία ςυμβάλλουν
ςτθν περικωριοποίθςθ και ςτθν αναπτυξιακι τθσ υςτζρθςθ, αφενόσ λόγω τθσ
ανεπαρκοφσ προςπελαςιμότθτασ προσ τα αναπτυγμζνα
 αςτικά κζντρα τθσ Ελλάδασ, και αφετζρου λόγω των γεωπολιτικϊν ςυνκθκϊν ςτθν
περιοχι.
 Ωςτόςο, θ κζςθ και ο ρόλοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (δθλαδι των νθςιϊν Χίου,
Ψαρϊν και Ρινουςςϊν) ςτο εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ χωρικό ςφςτθμα,
εξαρτάται, πζραν τθσ γεωγραφικισ κζςθσ, από τον τρόπο που ενςωματϊνει και
εκφράηει τθν αναπτυξιακι τθσ διάςταςθ εφαρμόηοντασ πολιτικζσ που κα τθν
εντάξουν παραγωγικά ςτουσ αναπτυξιακοφσ Εκνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ άξονεσ.
 Θ μικρι απόςταςθ τθσ Χίου από τθ Ξικραςιατικι ακτι διευρφνει το διεκνι ρόλο
τθσ, ερχόμενθ ςε επαφι με παραγωγικό δυναμικό, με επιρροζσ που μποροφν να
αναπτυχκοφν ςτθν ενδοχϊρα τθσ Ξικραςίασ (μεταφορζσ, μεταποίθςθ κλπ), υπό
τθν προχπόκεςθ διαμόρφωςθσ κατάλλθλου κλίματοσ ςυνεργαςίασ, μζςω τθσ
ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των ελλθνοτουρκικϊν ςχζςεων. Αναπτυξιακι δυναμικι
αναπτφςςεται αςφαλϊσ και ςιμερα, περιλαμβάνοντασ των τομζα των υπθρεςιϊν,
με ζμφαςθ κυρίωσ ςτον τουριςμό, που αποτελεί μια βαςικι ςυνιςτϊςα ανάπτυξθσ
για τθ Χίο.
 Θ περιοχι παρζμβαςθσ, λόγω τθσ κζςθσ, υφίςταται ςαφϊσ, ςιμερα, τθν πίεςθ εξ
ανατολϊν του μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ από εμπόλεμεσ περιοχζσ και περιοχζσ ςε
κατάςταςθ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ. Θ διακίνθςθ και εκμετάλλευςθ των ανκρϊπων
αυτϊν, που αναηθτοφν μια καλφτερθ τφχθ εντόσ τθσ ΕΕ από τα διάφορα κυκλϊματα
ςφγχρονθσ δουλεμπορίασ, ζχει ςαν τελικό προοριςμό τισ χϊρεσ τθσ δυτικισ
Ευρϊπθσ. Νόγω όμωσ τθσ κζςθσ τθσ διπλισ περιφερικότθτασ τθσ Χίου (και των
άλλων νθςιϊν του Βορείου Αιγαίου) ςε ςυνδυαςμό με τθν ευκολότερθ
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προςπζλαςθ των καλάςςιων ςυνόρων, μεγάλο μζροσ τθσ διακίνθςθσ γίνεται μζςα
από αυτι.

2.1 Πλεονεκτιματα
Ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ είναι θ
περιγραφι των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων. Φα πλεονεκτιματα αποτελοφν ζνα βαςικό
άξονα τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. και είναι αυτά που δίνουν τθν κατευκυντιρια αρχι ςτθν
επιλεγόμενθ ςτρατθγικι.
Οικονομία
 Σοςοςτό απαςχολουμζνων υψθλότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό ςε επίπεδο χϊρασ
αλλά οριακά υψθλότερο ςε ςχζςθ με το ποςοςτό που καταγράφεται ςε επίπεδο
Σεριφζρειασ Β. Αιγαίου.
 Θετικι διακφμανςθ τθσ απαςχόλθςθσ που εκφράςτθκε με αφξθςθ κατά 12,8% ςε
επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ.
 Φριτογενοποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, κακϊσ θ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ
απαςχολείται ςτον τριτογενι τομζα και ειδικότερα ςτο λιανικό και χονδρικό εμπόριο.
 Ψπαρξθ
δυναμικϊν
κλάδων
(μαςτιχοκαλλιζργεια,
ελαιοκαλλιζργεια,
μανταρινοκαλλιζργεια, ιχκυοκαλλιζργεια, αλιεία, κτθνοτροφία) ςτον αγροτικό τομζα.
 Εξωςτρζφεια ςθμαντικϊν τοπικϊν επιχειριςεων.
 Σαραδοςιακζσ καλλιζργειεσ ιπιασ μορφισ που δεν επιβαρφνουν το περιβάλλον.
 Σαραγωγι προϊόντων ποιότθτασ.
 Υυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτθ μεταποίθςθ τθσ ρθτίνθσ των μαςτιχόδεντρων και το
μανταρινιοφ.
 Σαράδοςθ ςτθν ποτοποιία.
 Υυγκζντρωςθ του 40% των εκμεταλλεφςεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγισ τθσ
Σεριφζρειασ Β. Αιγαίου ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.
 Εξαγωγικόσ χαρακτιρασ των ιχκυοκαλλιεργειϊν που υφίςτανται ςτθν περιοχι.
 Υθμαντικζσ προοπτικζσ του δευτερογενι τομζα ςτθ μεταποίθςθ προϊόντων που
ςυνδζονται με τθ γεωργικι και κτθνοτροφικι παραγωγι, κακϊσ και τθν παραγωγι τθσ
αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ.
 Υταδιακι αναπτυξιακι πορεία εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ.
Περιβάλλον
 Ψπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμό φυςικϊν οικοςυςτθμάτων και μεμονωμζνων ςτοιχείων τθσ
φφςθσ τα οποία παρουςιάηουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και οικολογικό ενδιαφζρον
και ανικουν ςτο δίκτυο ΦΧΥΘ (NATURA) 2000.
 Υθμαντικόσ γεωλογικόσ πλοφτοσ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται μνθμεία ευρφτερου
γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ (θφαίςτεια, γεωλογικζσ διαμορφϊςεισ), κακϊσ και μνθμεία
παλαιο-αρχαιολογικοφ και ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι τα απολικϊματα
φυτϊν και ηϊων και πολλά λατομεία διαφόρων ιςτορικϊν εποχϊν και πετρωμάτων.
 Ευνοϊκζσ για τον πρωτογενι τομζα εδαφικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.
 Ρικολογικι και αιςκθτικι αξία αγροτικϊν τοπίων.
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Πολιτιςμόσ
 Ξοναδικότθτα και ποικιλότθτα του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ.
 Ξνθμεία Ενταγμζνα ςτον Ματάλογο Σαγκόςμιασ Μλθρονομιάσ τθσ UNESCO
 Νειτουργία ςθμαντικοφ αρικμοφ μουςείων με ςθμαντικότερο το Αρχαιολογικό
Ξουςείο Χίου.
 Ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ μζςα από μια ςειρά
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, που ςχετίηονται με τα ικθ και ζκιμα τθσ περιοχισ και
λαμβάνουν χϊρα κατά τθ διάρκεια όλου του ζτουσ.
Κοινωνία
 Ενκαρρυντικζσ τάςεισ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ, αλλά και εν γζνει τθσ περιοχισ μζςα
από τθ κετικά υψθλι ςυμμετοχι των κατά βάςθ παραγωγικϊν τάξεων ςτθ
πλθκυςμιακι ςφνκεςθ.
 Χψθλό μορφωτικό επίπεδο ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, ξεπερνϊντασ τα αντίςτοιχα ςε
επίπεδο Σεριφζρειασ και προςεγγίηοντασ και τα αντίςτοιχα ςτο επίπεδο τθσ χϊρασ
ςυνολικά.
 Νειτουργία ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.
Τποδομζσ
 Ψπαρξθ πολιτικοφ αεροδρομίου και λιμανιοφ.
 Αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ για αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.

2.2 Αδυναμίεσ
πωσ θ περιγραφι πλεονεκτθμάτων, ζτςι και θ αναφορά των μειονεκτθμάτων
(αδυναμιϊν) είναι εξίςου ςθμαντικι κατά τθ διαδικαςία επιλογισ τθσ αναπτυξιακισ
ςτρατθγικισ του παρόντοσ τοπικοφ προγράμματοσ. Φα μειονεκτιματα αποτελοφν τα
ςθμεία εκείνα που πρζπει να αντιμετωπιςκοφν και να μετριαςκοφν, αφοφ χαρακτθρίηονται
ωσ ενδογενείσ αδυναμίεσ που προζρχονται από το εςωτερικό περιβάλλον τθσ περιοχισ και
ζχουν τθν αιτία τθσ φπαρξισ τουσ ςε εςωτερικοφσ παράγοντεσ και καταςτάςεισ.
Οικονομία
 Χψθλι εποχικότθτα δραςτθριοτιτων, που ςτθρίηονται κατά βάςθ ςτον τριτογενι
τομζα και ιδιαίτερα ςτον τουριςμό, που λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με άμεςθ εξάρτθςθ
από τισ μεταφορζσ λόγω νθςιωτικοφ χαρακτιρα.
 Χαμθλι παραγωγικότθτα με μικρό βακμό εξειδίκευςθσ των απαςχολουμζνων και
ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ τόςο ςτον πρωτογενι, όςο και ςτον
δευτερογενι τομζα, ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό ποςοςτό απαςχόλθςθσ.
 Ζλλειψθ διαςφνδεςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν τοπικι παραγωγικι και
κοινωνικι βάςθ και χαμθλόσ βακμόσ ενςωμάτωςθσ πτυχιοφχων και επιςτθμόνων ςτθν
επιχειρθματικι κοινότθτα.
 Χαμθλό επίπεδο επιχειρθματικότθτασ, απουςία εκςυγχρονιςμοφ και οικονομιϊν
κλίμακασ για τισ υπάρχουςεσ επιχειριςεισ.
 Εξάρτθςθ από τθν θπειρωτικι Ελλάδα.
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 Ζντονα προβλιματα ανεργίασ, με μικρότερθ όμωσ αφξθςθ ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ
χϊρασ κατά τθν τελευταία δεκαετία.
 Χαμθλό ποςοςτό καλλιεργοφμενθσ γθσ ςε ςυνδυαςμό με τον κατακερματιςμό του
κλιρου και τθ μικρι ζκταςθ των αγροτεμαχίων.
 Ρικογενειακισ μορφισ εκμεταλλεφςεισ, με ςχετικά χαμθλι τεχνολογικι υποδομι και
παραδοςιακζσ πρακτικζσ τόςο ςτον τρόπο οργάνωςθσ, όςο και ςτον τρόπο διαχείριςθσ
των ςυντελεςτϊν παραγωγισ.
 Χςτζρθςθ ςτο μζγεκοσ των αρδευόμενων και αρδευκείςων εκτάςεων ςε ςχζςθ με τθ
χϊρα.
 Στωτικι πορεία τθσ μελιςςοκομίασ και εγκατάλειψθ κερμοκθπίων.
 Υταςιμότθτα βιομθχανικοφ και βιοτεχνικοφ τομζα.
 Ζλλειψθ πεντάςτερων ξενοδοχειακϊν μονάδων με αποτζλεςμα τθν αδυναμία
προςζγγιςθσ αγορϊν του εξωτερικοφ (όπωσ αυτι τθσ Τωςίασ), που επιλζγουν τζτοιου
είδουσ καταλφματα κατά τθ διαμονι τουσ ςτθ χϊρα μασ.
 Ζλλειψθ καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν υποδομϊν ςε Ρινοφςςεσ και Ψαρά.
 Ξθ ικανοποιθτικι πλθρότθτα καταλυμάτων ςε ςυνδυαςμό με τθν άτονθ τουριςτικι
προβολι.
Κοινωνία
 Χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθν άνιςθ χωρικι κατανομι του
πλθκυςμοφ με όλο και εντονότερθ ςυγκζντρωςθ ςε περιοριςμζνο αρικμό οικιςμϊν.
 Χψθλό ποςοςτό οικογενειϊν που πλιττονται από τθν ανεργία.
 Σροβλιματα υποδομϊν ςτουσ οικιςμοφσ ΤΡΞΑ ςτουσ οικιςμοφσ Ξυρςυνιδίου και
Χαλκειοφσ.
 Φαινόμενα πακογζνειασ όπωσ ενδοοικογενειακι βία, θ επαιτεία, θ παιδικι
εκμετάλλευςθ, αποκλίνουςα ςυμπεριφορά και χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν ςτουσ
ανωτζρω οικιςμοφσ.
Περιβάλλον
 Χαμθλι εκμετάλλευςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ λόγω περιβαλλοντικϊν
περιοριςμϊν και προβλθμάτων διαςφνδεςθσ με το θπειρωτικό δίκτυο, με αποτζλεςμα
τθν αδυναμία κάλυψθσ ενεργειακϊν αναγκϊν, ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και
τθν αυξθμζνθ εξάρτθςθ από το πετρζλαιο.
 Χψθλι ςυχνότθτα εκδιλωςθσ πυρκαγιϊν.
 Διαρκισ υποβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ λόγω τθσ υπερβόςκθςθσ.
 Υθμαντικι ςειςμικι δραςτθριότθτα.
Πολιτιςμόσ
 Ξικρόσ μζχρι ςιμερα βακμόσ παρεμβάςεωνανάδειξθσ ςε πολιτιςτικά μνθμεία και
άλλα ςθμεία γενικότερα, προκειμζνου να καταςτοφν επιςκζψιμα.
 Απουςία οργανωμζνων δράςεων ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κουλτοφρασ και του
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
Τποδομζσ
 Ελλείψεισ ςε οδικά δίκτυα που ςε ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ δθμιουργοφν αυξθμζνο
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κόςτοσ μεταφοράσ και χαμθλό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ
τουριςτικισ αιχμισ.
 Υθμαντικζσ ανάγκεσ βελτίωςθσ κυρίωσ του εκνικοφ και δευτερευόντωσ του επαρχιακοφ
οδικοφ δικτφου.
 Επιδείνωςθ του υδρευτικοφ προβλιματοσ τθσ περιοχισ.

2.3 Ευκαιρίεσ
Ρι ευκαιρίεσ αποτελοφν τον τρίτο κρίκο τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. και αναφζρονται ςε
δυνατότθτεσ που παρουςιάηονται ι πρόκειται να παρουςιαςκοφν, και προζρχονται από
εξωγενείσ καταςτάςεισ.
Οικονομία
 Διακεςιμότθτα κοινοτικϊν και εκνικϊν πόρων κατά τθν προγραμματικι περίοδο 20142020.
 Σολυλειτουργικότθτά αλλά και πολυδραςτθριότθτα του πλθκυςμοφ τθσ περιοχι
παρζμβαςθσ.
 Υθμαντικζσ προοπτικζσ του δευτερογενι τομζα ςτθ μεταποίθςθ προϊόντων που
ςυνδζονται με τθ γεωργικι και κτθνοτροφικι παραγωγι, κακϊσ και τθν παραγωγι τθσ
αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ.
 Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ποιοτικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων.
 Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για νζεσ μορφζσ υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ, των
μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ.
 Αυξανόμενθ ηιτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.
 Σροοπτικζσ ανάπτυξθσ δυναμικϊν ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν.
Κοινωνία
 Διαφαινόμενθ τάςθ επιςτροφισ ςτθν φπαικρο.
 Δομζσ υποςτιριξθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ (Μζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ).
 Δικτφωςθ ςυλλόγων αποδιμων ςε μια δομι που κα ςχεδιάηει και κα ενεργεί ςτο
πλαίςιο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αναδεικνφοντασ τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των
τοπικϊν κοινοτιτων.
 Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν μεταξφ παραγωγικϊν και εκπαιδευτικϊν φορζων
για τθν υποςτιριξθ ςχεδίων απαςχόλθςθσ προςαρμοςμζνα ςτθν παραδοςιακι τεχνικι
εκπαίδευςθ.
Περιβάλλον
 Σεριβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και ενίςχυςθ των περιβαλλοντικϊν κεςμικϊν
οργάνων και κανονιςμϊν.
 Χριςθ τεχνολογικϊν γεωπλθροφορικισ για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ των
οικοτόπων.
 Αξιοποίθςθ Ανανεϊςιμων Σθγϊν Ενζργειασ (ΑΣΕ).
 Ρλοκλιρωςθ Εκνικοφ Μτθματολογίου.
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Πολιτιςμόσ
 Δθμιουργικι αξιοποίθςθ και δικτφωςθ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν διακζςιμων τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ.
 Δθμιουργία δικτφου παραδοςιακϊν και ιςτορικϊν μνθμείων.
 Ζρευνα για επαναλειτουργία μουςείων και πολιτιςτικϊν χϊρων.
 Σεραιτζρω ανάδειξθ κρθςκευτικϊν μνθμείων.
 Ρλοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ αξιοποίθςθσ των οικιςμϊν.
Τποδομζσ
 Εγκατάςταςθ υποδομϊν τθλεϊατρικισ τεχνολογίασ.
 Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων.
 Σρογράμματα για τθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν.

2.4 Απειλζσ
Θ περιγραφι των κινδφνων αποτελεί τον τελευταίο ςυνδετικό κρίκο ςτθ διαδικαςία τθσ
S.W.O.T. ανάλυςθσ. Ωσ κίνδυνοι αναφζρονται εκείνα τα ςτοιχεία που μποροφν να παίξουν
ςθμαντικό αρνθτικό ρόλο ςτθ διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ.
Οικονομία
 Θ Ρικονομικι κρίςθ ςτθ χϊρα, θ δθμοςιονομικι προςαρμογι και θ περιοριςμζνθ
χρθματοδότθςθ των επενδφςεων από τισ τράπεηεσ.
 Φο πολφπλοκο φορολογικό και αςφαλιςτικό πλαίςιο.
 Ξείωςθ τθσ ηιτθςθσ και ωσ εκ τοφτου και τθσ κατανάλωςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν
ςτθν τοπικι αγορά.
 Αυξθμζνοσ ανταγωνιςμόσ από άλλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ.
Κοινωνία
 Αφξθςθ τθσ φτϊχειασ, τθσ ανεργίασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
 Φαινόμενα μετανάςτευςθσ πλθκυςμοφ με υψθλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
 Αδυναμία καλλιζργειασ τουριςτικισ και επιχειρθματικισ παιδείασ ςτθν τοπικι
κοινωνία.
Περιβάλλον
 Ξεταβολζσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ φυςικισ πραγματικότθτασ τθσ περιοχισ
λόγω τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ.
 Ξειωμζνθ περιβαλλοντικι προςταςία λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ.
 Μίνδυνοσ υποβάκμιςθσ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα.
 Ξείωςθ ποςότθτασ ιχκυοαποκεμάτων.
Πολιτιςμόσ
 Υταδιακι απϊλεια παραδοςιακϊν τεχνικϊν καλλιζργειασ.
 Εριμωςθ χϊρων πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
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Τποδομζσ
 Αδυναμία παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ από τισ τοπικζσ
επιχειριςεισ.
 Εξάρτθςθ από διεκνείσ ςχζςεισ χϊρασ.
 Ξεταβολζσ ςτο νομικό κακεςτϊσ ςχετικά με τισ Ανανεϊςιμεσ Σθγζσ Ενζργειασ (ΑΣΕ)

Υτισ επόμενεσ ςελίδεσ δίνεται υπό τθν μορφι πινάκων θ SWOTΑΟΑΝΧΥΘ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ για κάκε τομζα ξεχωριςτά.

Από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τον προςδιοριςμό των δυνατϊν και
αδυνάτων ςθμείων τθσ περιοχισ απορρζει θ δυναμικι αλλά μια ςειρά
αναπτυξιακϊναναγκϊν του Νομοφ Χίου, οι οποίεσ αφοροφν ςτισ εξισ:
1. Ενκάρρυνςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ
κλάδουσ
2. Ενίςχυςθ των εξυπθρετιςεων και των
υποδομϊν υποςτιριξθσ του τοπικοφ
παραγωγικοφ κυκλϊματοσ
3. Αντιμετϊπιςθ τθσ υψθλισ ανεργίασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ
αγοράσ εργαςίασ
4. Αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ και άρςθ τθσ κοινωνικισ
πακογζνειασ του πλθκυςμοφ
5. Βελτίωςθ των όρων διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
6. Σροςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
7. Ενίςχυςθ και προβολι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ
τθσ περιοχισ
8. Ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ ωσ τόποσ επενδφςεων και κατοικίασ
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2.5 Πίνακασ αποτελεςμάτων SWOT ΑΝΑΛΤΗ για τθν περιοχι παρζμβαςθσ
SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ (Strengths)
















Σοςοςτό απαςχολουμζνων υψθλότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό ςε επίπεδο χϊρασ
αλλά οριακά υψθλότερο ςε ςχζςθ με το ποςοςτό που καταγράφεται ςε επίπεδο
Σεριφζρειασ Β. Αιγαίου.
Θετικι διακφμανςθ τθσ απαςχόλθςθσ που εκφράςτθκε με αφξθςθ κατά 12,8% ςε
επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ.
Φριτογενοποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, κακϊσ θ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ
απαςχολείται ςτον τριτογενι τομζα και ειδικότερα ςτο λιανικό και χονδρικό εμπόριο.
Ψπαρξθ
δυναμικϊν
κλάδων
(μαςτιχοκαλλιζργεια,
ελαιοκαλλιζργεια,
μανταρινοκαλλιζργεια, ιχκυοκαλλιζργεια, αλιεία, κτθνοτροφία) ςτον αγροτικό τομζα.
Εξωςτρζφεια ςθμαντικϊν τοπικϊν επιχειριςεων.
Σαραδοςιακζσ καλλιζργειεσ ιπιασ μορφισ που δεν επιβαρφνουν το περιβάλλον.
Σαραγωγι προϊόντων ποιότθτασ.
Υυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτθ μεταποίθςθ τθσ ρθτίνθσ των μαςτιχόδεντρων και το
μανταρινιοφ.
Σαράδοςθ ςτθν ποτοποιία.
Υυγκζντρωςθ του 40% των εκμεταλλεφςεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγισ τθσ
Σεριφζρειασ Β. Αιγαίου ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.
Εξαγωγικόσ χαρακτιρασ των ιχκυοκαλλιεργειϊν που υφίςτανται ςτθν περιοχι.
Υθμαντικζσ προοπτικζσ του δευτερογενι τομζα ςτθ μεταποίθςθ προϊόντων που
ςυνδζονται με τθ γεωργικι και κτθνοτροφικι παραγωγι, κακϊσ και τθν παραγωγι
τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ.
Υταδιακι αναπτυξιακι πορεία εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ.

ΕΤΚΑΙΡΙΕ (Opportunities)









Διακεςιμότθτα κοινοτικϊν και εκνικϊν πόρων κατά τθν προγραμματικι περίοδο
2014-2020.
Σολυλειτουργικότθτα αλλά και πολυδραςτθριότθτα του πλθκυςμοφ τθσ περιοχι
παρζμβαςθσ.
Υθμαντικζσ προοπτικζσ του δευτερογενι τομζα ςτθ μεταποίθςθ προϊόντων που
ςυνδζονται με τθ γεωργικι και κτθνοτροφικι παραγωγι, κακϊσ και τθν παραγωγι
τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ.
Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ποιοτικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων.
Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για νζεσ μορφζσ υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ, των
μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ.
Αυξανόμενθ ηιτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.
Σροοπτικζσ ανάπτυξθσ δυναμικϊν ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν.
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ΑΔΤΝΑΜΙΕ (Weaknesses)




















Χψθλι εποχικότθτα δραςτθριοτιτων, που ςτθρίηονται κατά βάςθ ςτον τριτογενι
τομζα και ιδιαίτερα ςτον τουριςμό, που λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με άμεςθ
εξάρτθςθ από τισ μεταφορζσ λόγω νθςιωτικοφ χαρακτιρα.
Χαμθλι παραγωγικότθτα με μικρό βακμό εξειδίκευςθσ των απαςχολουμζνων και
ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ τόςο ςτον πρωτογενι, όςο και ςτον
δευτερογενι τομζα, ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό ποςοςτό απαςχόλθςθσ.
Ζλλειψθ διαςφνδεςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν τοπικι παραγωγικι και
κοινωνικι βάςθ και χαμθλόσ βακμόσ ενςωμάτωςθσ πτυχιοφχων και επιςτθμόνων
ςτθν επιχειρθματικι κοινότθτα.
Χαμθλό επίπεδο επιχειρθματικότθτασ, απουςία εκςυγχρονιςμοφ και οικονομιϊν
κλίμακασ για τισ υπάρχουςεσ επιχειριςεισ.
Εξάρτθςθ από τθν θπειρωτικι Ελλάδα.
Ζντονα προβλιματα ανεργίασ, με μικρότερθ όμωσ αφξθςθ ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ
χϊρασ κατά τθν τελευταία δεκαετία.
Χαμθλό ποςοςτό καλλιεργοφμενθσ γθσ ςε ςυνδυαςμό με τον κατακερματιςμό του
κλιρου και τθ μικρι ζκταςθ των αγροτεμαχίων.
Ρικογενειακισ μορφισ εκμεταλλεφςεισ, με ςχετικά χαμθλι τεχνολογικι υποδομι και
παραδοςιακζσ πρακτικζσ τόςο ςτον τρόπο οργάνωςθσ, όςο και ςτον τρόπο
διαχείριςθσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ.
Χςτζρθςθ ςτισ αρδευόμενεσ και αρδευκείςεσ εκτάςεισ ςε ςχζςθ με τθ χϊρα.
Στωτικι πορεία τθσ μελιςςοκομίασ και εγκατάλειψθ κερμοκθπίων.
Υταςιμότθτα βιομθχανικοφ και βιοτεχνικοφ τομζα.
Ζλλειψθ πεντάςτερων ξενοδοχειακϊν μονάδων με αποτζλεςμα τθν αδυναμία
προςζγγιςθσ αγορϊν του εξωτερικοφ (όπωσ αυτι τθσ Τωςίασ), που επιλζγουν
τζτοιου είδουσ καταλφματα κατά τθ διαμονι τουσ ςτθ χϊρα μασ.
Ζλλειψθ καταλυμάτων & λοιπϊν τουριςτικϊν υποδομϊν ςε Ρινοφςςεσ και Ψαρά.
Ξθ ικανοποιθτικι πλθρότθτα καταλυμάτων ςε ςυνδυαςμό με τθν άτονθ τουριςτικι
προβολι.

ΑΠΕΙΛΕ (Threats)





Θ Ρικονομικι κρίςθ ςτθ χϊρα, θ δθμοςιονομικι προςαρμογι και θ περιοριςμζνθ
χρθματοδότθςθ των επενδφςεων από τισ τράπεηεσ.
Φο πολφπλοκο φορολογικό και αςφαλιςτικό πλαίςιο.
Ξείωςθ τθσ ηιτθςθσ και άρα τθσ κατανάλωςθσ αγακϊν & υπθρεςιϊν ςτθν τοπικι
αγορά.
Αυξθμζνοσ ανταγωνιςμόσ από άλλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ.
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SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ (Strengths)
ΑΔΤΝΑΜΙΕ (Weaknesses)







Ψπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμό φυςικϊν οικοςυςτθμάτων και μεμονωμζνων ςτοιχείων
τθσ φφςθσ τα οποία παρουςιάηουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και οικολογικό
ενδιαφζρον και ανικουν ςτο δίκτυο ΦΧΥΘ (NATURA) 2000.
Υθμαντικόσ γεωλογικόσ πλοφτοσ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται μνθμεία ευρφτερου
γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ (θφαίςτεια, γεωλογικζσ διαμορφϊςεισ), κακϊσ και
μνθμεία παλαιο-αρχαιολογικοφ και ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι τα
απολικϊματα φυτϊν και ηϊων και πολλά λατομεία διαφόρων ιςτορικϊν εποχϊν και
πετρωμάτων.
Ευνοϊκζσ για τον πρωτογενι τομζα εδαφικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.
Ρικολογικι και αιςκθτικι αξία αγροτικϊν τοπίων.






ΕΤΚΑΙΡΙΕ (Opportunities)





Σεριβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και ενίςχυςθ των περιβαλλοντικϊν κεςμικϊν
οργάνων και κανονιςμϊν.
Χριςθ τεχνολογικϊν γεωπλθροφορικισ για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ των
οικοτόπων.
Αξιοποίθςθ Ανανεϊςιμων Σθγϊν Ενζργειασ (ΑΣΕ).
Ρλοκλιρωςθ Εκνικοφ Μτθματολογίου.

Χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθν άνιςθ χωρικι κατανομι του
πλθκυςμοφ με όλο και εντονότερθ ςυγκζντρωςθ ςε περιοριςμζνο αρικμό οικιςμϊν.
Χψθλό ποςοςτό οικογενειϊν που πλιττονται από τθν ανεργία.
Σροβλιματα υποδομϊν ςτουσ οικιςμοφσ ΤΡΞΑ ςτουσ οικιςμοφσ Ξυρςυνιδίου και
Χαλκειό.
Φαινόμενα πακογζνειασ όπωσ ενδοοικογενειακι βία, θ επαιτεία, θ παιδικι
εκμετάλλευςθ, αποκλίνουςα ςυμπεριφορά και χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν ςτουσ
ανωτζρω οικιςμοφσ.

ΑΠΕΙΛΕ (Threats)





Ξεταβολζσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ φυςικισ πραγματικότθτασ τθσ περιοχισ
λόγω τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ.
Ξειωμζνθ περιβαλλοντικι προςταςία λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ.
Μίνδυνοσ υποβάκμιςθσ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα.
Ξείωςθ ποςότθτασ ιχκυοαποκεμάτων.

SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (ΠΟΛΙΣΙΜΟ)
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ (Strengths)
ΑΔΤΝΑΜΙΕ (Weaknesses)





Ξοναδικότθτα και ποικιλότθτα του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ.
Ξνθμεία Ενταγμζνα ςτον Ματάλογο Σαγκόςμιασ Μλθρονομιάσ τθσ UNESCO
Νειτουργία ςθμαντικοφ αρικμοφ μουςείων με ςθμαντικότερο το Αρχαιολογικό
Ξουςείο Χίου.
Ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ μζςα από μια ςειρά
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, που ςχετίηονται με τα ικθ και ζκιμα τθσ περιοχισ και
λαμβάνουν χϊρα κατά τθ διάρκεια όλου του ζτουσ.




ΕΤΚΑΙΡΙΕ (Opportunities)






Δθμιουργικι αξιοποίθςθ και δικτφωςθ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν διακζςιμων τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ.
Δθμιουργία δικτφου παραδοςιακϊν και ιςτορικϊν μνθμείων.
Ζρευνα για επαναλειτουργία μουςείων και πολιτιςτικϊν χϊρων.
Σεραιτζρω ανάδειξθ κρθςκευτικϊν μνθμείων.
Ρλοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ αξιοποίθςθσ των οικιςμϊν.

Φάκελορ Β

Ξικρόσ μζχρι ςιμερα βακμόσ παρεμβάςεων ανάδειξθσ ςε πολιτιςτικά μνθμεία και
άλλα ςθμεία γενικότερα, προκειμζνου να καταςτοφν επιςκζψιμα.
Απουςία οργανωμζνων δράςεων ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κουλτοφρασ και του
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.

ΑΠΕΙΛΕ (Threats)



Υταδιακι απϊλεια παραδοςιακϊν τεχνικϊν καλλιζργειασ.
Εριμωςθ χϊρων πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
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SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ (Strengths)
ΑΔΤΝΑΜΙΕ (Weaknesses)






Ενκαρρυντικζσ τάςεισ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ, αλλά και εν γζνει τθσ περιοχισ μζςα
από τθ κετικά υψθλι ςυμμετοχι των κατά βάςθ παραγωγικϊν τάξεων ςτθ
πλθκυςμιακι ςφνκεςθ.
Χψθλό μορφωτικό επίπεδο ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, ξεπερνϊντασ τα αντίςτοιχα ςε
επίπεδο Σεριφζρειασ και προςεγγίηοντασ και τα αντίςτοιχα ςτο επίπεδο τθσ χϊρασ
ςυνολικά.
Νειτουργία ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.






ΕΤΚΑΙΡΙΕ (Opportunities)






Διαφαινόμενθ τάςθ επιςτροφισ ςτθν φπαικρο.
Δομζσ υποςτιριξθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ (Μζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ).
Δικτφωςθ ςυλλόγων αποδιμων ςε μια δομι που κα ςχεδιάηει και κα ενεργεί ςτο
πλαίςιο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αναδεικνφοντασ τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των
τοπικϊν κοινοτιτων.
Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν μεταξφ παραγωγικϊν και εκπαιδευτικϊν
φορζων για τθν υποςτιριξθ ςχεδίων απαςχόλθςθσ προςαρμοςμζνα ςτθν
παραδοςιακι τεχνικι εκπαίδευςθ.

Χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθν άνιςθ χωρικι κατανομι του
πλθκυςμοφ με όλο και εντονότερθ ςυγκζντρωςθ ςε περιοριςμζνο αρικμό οικιςμϊν.
Χψθλό ποςοςτό οικογενειϊν που πλιττονται από τθν ανεργία.
Σροβλιματα υποδομϊν ςτουσ οικιςμοφσ ΤΡΞΑ ςτουσ οικιςμοφσ Ξυρςυνιδίου και
Χαλκειοφσ.
Φαινόμενα πακογζνειασ όπωσ ενδοοικογενειακι βία, θ επαιτεία, θ παιδικι
εκμετάλλευςθ, αποκλίνουςα ςυμπεριφορά και χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν ςτουσ
ανωτζρω οικιςμοφσ.

ΑΠΕΙΛΕ (Threats)




Αφξθςθ τθσ φτϊχειασ, τθσ ανεργίασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Φαινόμενα μετανάςτευςθσ πλθκυςμοφ με υψθλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Αδυναμία καλλιζργειασ τουριςτικισ και επιχειρθματικισ παιδείασ ςτθν τοπικι
κοινωνία.

SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (ΤΠΟΔΟΜΕ)
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ (Strengths)
ΑΔΤΝΑΜΙΕ (Weaknesses)



Ψπαρξθ πολιτικοφ αεροδρομίου και λιμανιοφ.
Αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ για αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.






ΕΤΚΑΙΡΙΕ (Opportunities)




Εγκατάςταςθ υποδομϊν τθλεϊατρικισ τεχνολογίασ.
Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων.
Σρογράμματα για τθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν.

Φάκελορ Β

Ελλείψεισ ςε οδικά δίκτυα που ςε ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ δθμιουργοφν αυξθμζνο
κόςτοσ μεταφοράσ και χαμθλό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ
τουριςτικισ αιχμισ.
Υθμαντικζσ ανάγκεσ βελτίωςθσ κυρίωσ του εκνικοφ και δευτερευόντωσ του
επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου.
Επιδείνωςθ του υδρευτικοφ προβλιματοσ τθσ περιοχισ.

ΑΠΕΙΛΕ (Threats)




Αδυναμία παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ από τισ
τοπικζσ επιχειριςεισ.
Εξάρτθςθ από διεκνείσ ςχζςεισ χϊρασ.
Ξεταβολζσ ςτο νομικό κακεςτϊσ ςχετικά με τισ Ανανεϊςιμεσ Σθγζσ Ενζργειασ (ΑΣΕ)
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3. ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Υτθν ςυγγραφι του Φακζλου Α του Υχεδίου Φοπικοφ Σρογράμματοσ ΦΑΣΦοΜ 2014-2020
που αφορά ςτθν Σ. Ε. Χίου, παρουςιάςτθκαν θ Περιοχι Παρζμβαςθσ και Ομάδα Σοπικισ
Δράςθσ (εταιρικι ςχζςθ).
Υτο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςκεί θ τρατθγικι του προτεινόμενου Φοπικοφ
Σρογράμματοσ. Είναι γεγονόσ ότι τα τρία αυτά ςυςτατικά (Σεριοχι, Εταιρικι Υχζςθ και
Υτρατθγικι) πρζπει να επιλζγονται προςεκτικά και μεκοδικά, προκειμζνου να
εξαςφαλίηονται οι καλφτερεσ δυνατζσ προχποκζςεισ για τθν επιτυχία του ςχεδιαςμοφ
ολοκλθρωμζνων αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων.
Για τθ διατφπωςθ τθσ ςτρατθγικισ του Υχεδίου Φοπικοφ Σρογράμματοσ ΦΑΣΦοΜ 2014-2020
που αφορά ςτθν Σεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ελιφκθςαν υπόψθ:
 Θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα βαςικότερα ςτοιχεία τθσ οποίασ
αποτυπϊκθκαν ςτο κεφάλαιο 2 του Φακζλου Α.
 Ρ προςδιοριςμόσ των δυνατϊν και αδυνάτων ςθμείων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, οι
ευκαιρίεσ και οι κίνδυνοι, όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο (SWOT
analysis) τθσ παροφςθσ (Φάκελοσ Β).
 Φα παρακάτω προγραμματικά κείμενα:
o το Υφμφωνο Εταιρικισ Υχζςθσ για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020
o το πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΣΑΑ) και κυρίωσ το Ξζτρο
19 αυτοφ,
o το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-2020 και κυρίωσ θ
προτεραιότθτα 4 αυτοφ,
o θ Σεριφερειακι Υτρατθγικι Μαινοτομίασ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ
Σεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου
o θ Σεριφερειακι Υτρατθγικι Ματαπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και Μοινωνικισ
Ζνταξθσ για τθν Σεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
 Φα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ με τουσ τοπικοφσ φορείσ και τον πλθκυςμό τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ, θ οποία πραγματοποιικθκε ςε δυο φάςεισ, ςτα πλαίςια του
προτεινόμενου ςχεδιαςμοφ.
 Ρι ςτρατθγικοί ςτόχοι του ΣΑΑ 2014-2020:
o Ξετάβαςθ ςε ζνα ιςχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό ςφςτθμα
o Αφξθςθ τθσ «προςτικζμενθσ» αξίασ των αγροτικϊν περιοχϊν
 Ρι ςτρατθγικζσ επιλογζσ του ΕΣΑλΘ 2014-2020:
o Για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΞΞΕ του τομζα τθσ Αλιείασ και
τθσ Χδατοκαλλιζργειασ
o Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ
των πόρων
 Ρι ςτοχεφςεισ των οριηόντιων πολιτικϊν για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020
και ειδικότερα:
o θ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ,
o θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ,
o θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και

Φάκελορ Β
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o θ προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν.
Ρ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ για τθ μετάβαςθ τθσ περιοχισ αναφοράσ (Σ.Ε. Χίου) ςε ζνα νζο
μοντζλο ανάπτυξισ τθσ, που κα βαςίηεται ςτισ ζννοιεσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ και
πολυλειτουργικισ υπαίκρου με προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ,
αποτελεί μείηον οικονομικό-κοινωνικό και πολιτικό εγχείρθμα, το οποίο προχποκζτει
ευρείεσ χωρικζσ αναδιαρκρϊςεισ και νζουσ μθχανιςμοφσ διαχείριςθσ των ανκρϊπινων και
φυςικϊν πόρων αλλά και τον οικονομικϊν ειςροϊν. Υε ζνα τζτοιο πλαίςιο, οι πρωταρχικοί
ςτόχοι τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ μπορεί να ςυνίςτανται ςτθν προςαρμογι και
ανάπτυξθ του αγροτικοφ τομζα για τθ μείωςθ τθσ αγροτικισ εξόδου, τθν αναηωογόνθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ, αλλά και τθν ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
Ξε βάςθ τθν SWOT ανάλυςθ του προθγοφμενου κεφαλαίου, για τθν περιοχι παρζμβαςθσ
κα πρζπει πρωτίςτωσ να αντιμετωπιςτοφν τα κζματα που ςχετίηονται με τθν πλθκυςμιακι
τθσ ςυρρίκνωςθ και τθν γιρανςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να
αναλθφκοφν δράςεισ για τθν δθμιουργία προχποκζςεων για τθν παραμονι νζων ςτον τόπο
καταγωγισ τουσ.
Υε αυτι τθν κατεφκυνςθ, κυρίαρχο ρόλο κα ζχουν οι δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, με ζμφαςη ςτην επιχειρηματικότητα των νζων,προκειμζνου να
αμβλυνκοφν τα προβλιματα ανεργίασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Είναι γεγονόσ ότι υπό το
βάροσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που βιϊνεται ςτθ χϊρα μασ, αλλά και του προςφυγικοφ
ηθτιματοσ που επιβάρυνε τισ οικονομικζσ ειςροζσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, θ εξαςφάλιςθ
εργαςίασ αποτελεί το πρϊτο κζμα που απαςχολεί τον τοπικό πλθκυςμό. Αντίκετα, μζςω
τθσ δθμιουργίασ νζων ι του εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων επιχειριςεων, οι κάτοικοι κα
μποροφν να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα βιωςιμότθτάσ τουσ, είτε αςκϊντασ οι ίδιοι το
επιχειρείν, είτε μζςω μιςκωτισ εργαςίασ ςτισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ, αφοφ αυτζσ
καταςτοφν ανταγωνιςτικζσ και βελτιϊςουν τα οικονομικά τουσ μεγζκθ.
Ρ τόποσ εφαρμογισ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ και κυρίωσ θ φπαικροσ, παρουςιάηει
ιδιαίτερα ελκυςτικό (και ςχεδόν ανζπαφο) φυςικό περιβάλλον ςτθ μεγαλφτερθ του ζκταςθ,
πλοφςια πολιτιςτικι κλθρονομιά και ιδιαίτερα προϊόντα του αγροδιατροφικοφ τομζα. Ρι
παράγοντεσ αυτοί που ςυνκζτουν τθν ιδιαίτερθ και ανταγωνιςτικι τοπικι ταυτότθτα,
προτείνεται να αποτελζςουν τουσ πυλϊνεσ ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ.
Υτα πλαίςια δε του τοπικοφ προγράμματοσ, προβλζπεται θ ανάλθψθ ςτοχευμζνων
δράςεων για τθν προςταςία/ενίςχυςθ/ανάδειξθ των ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθν τοπικι
ταυτότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, όπωσ αυτά περιγράφθκαν αμζςωσ προθγοφμενα.
Υθμαντικό ςτοιχείο του τοπικοφ προγράμματοσ που κα ςυνδράμει ςτθν αναςτροφι τθσ
πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ, πζρα από τθν ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων του τοπικοφ
πλθκυςμοφ, αποτελεί θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των κατοίκων ςε επίπεδο
κακθμερινότθτασ με τθν δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν (υγείασ, άκλθςθσ, κ.ά.).
Υτα πλαίςια αυτά τίκεται θ βαςικι ςτρατθγικι του Φοπικοφ Σρογράμματοσ ΦΑΣΦοΜ 20142020 που αφορά ςτθν Σ. Ε. Χίου ωσ εξισ:
τιριξθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ με δράςεισ βελτίωςθσ τθσ κακθμερινότθτασ και
ενίςχυςθσ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, ιδιάιτερα τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων,
με μοχλό τθν ιδιαίτερθ φυςικι και ανκρωπογενι ταυτότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.

Φάκελορ Β
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Υυμπεραςματικά, θ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ διαρκρϊνεται γφρω από μια
βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ τοπικισ ανάπτυξθσ και δυο αλλθλζνδετεσ και
ςυμπλθρωματικζσ δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ, που
προςβλζπουν κατά προτεραιότθτα:
 ςτθν άμβλυνςθ των επιπτϊςεων τθσ μακροχρόνιασ φφεςθσ που οφείλεται ςτθν
υφιςτάμενθ οικονομικι κρίςθ
 ςτθν επίτευξθ ανταγωνιςτικισ τοπικισ οικονομίασ με ιςόρροπθ ανάπτυξθ των
οικονομικϊν τομζων, και αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ
 ςτθν αναβάκμιςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ με όρουσ ποιότθτασκαι ενίςχυςθσ τθσ
εμπορίασ των αγροτικϊν προϊόντων
 ςτθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ με ιδιάιτερθ φροντίδα για τουs νζουσ
 ςτθ ςυμβατότθτα όλων των ζργων με τισ αρχζσ τθσ μθ διάκριςθσ λόγω αναπθρίασ
και τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία
Θ ανάδειξθ του γενικοφ αναπτυξιακοφ ςτόχου ζχει άμεςθ εξάρτθςθ από το χαρακτιρα και
τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Εξυπθρετεί δε τισ αρχζσ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ
και τθσ ςυνζργιασ όλων των παρεμβάςεων ςτθν περιοχι.
Επιπλζον, θ αναπτυξιακι αυτι ςτρατθγικι δικαιολογείται και υποςτθρίηεται αφενόσ από τθ
βοφλθςθ και τουσ ςχεδιαςμοφσ των τοπικϊν επιχειρθματιϊν και φορζων, όπωσ
καταγράφθκαν ςτισ ενζργειεσ διαβοφλευςθσ που πραγματοποιικθκαν, και αφετζρου από
το ςυνδυαςμό δυνάμεων με ευκαιρίεσ (επικυμθτόσ ςτρατθγικόσ ςυνδυαςμόσ), κακϊσ και
από τθν φπαρξθ ανεπικφμθτων ςυνδυαςμϊν μειονεκτθμάτων με απειλζσ, όπωσ και από τθν
φπαρξθ μεμονωμζνων αδυναμιϊν οι οποίεσ μποροφν να αντιμετωπιςκοφν κατάλλθλα,
προκειμζνου να μετατραποφν ςε δυνάμεισ, ϊςτε να εξυπθρετθκεί θ εξισ βαςική θεματική
κατεφθυνςη:
Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
Θ κατεφκυνςθ αυτι, θ οποία εμφανίηει και τθ μεγαλφτερθ χρθματοδοτικι βαρφτθτα ςτο
τοπικό πρόγραμμα παρουςιάηει αλλθλεπιδράςεισ και ςυμπλθρωματικότθτα με δυο ακόμα
δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ:
Πρώτη (1η) Δευτερεφουςα Θεματική κατεφθυνςη
Διατιρθςθ – βελτίωςθ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ
Υτο πλαίςιο αυτό κα επιδιωχκεί θ αξιοποίθςθ, προςταςία και ανάδειξθ φυςικϊν και
πολιτιςτικϊν πόρων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξιοποίθςθσ
των τοποκεςιϊν κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ Natura 2000, τθσ προςταςίασ των
οικοςυςτθμάτων από εξωτερικζσ απειλζσ (κυρίωσ από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα) μια
και είναι πολφ νωπζσ οι ςυνζπειεσ καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν ςτο νθςί τθσ Χίου το 2012 και
δυο φορζσ μζςα ςτθν καλοκαιρινι περίοδο που μόλισ ολοκλθρϊκθκε. Επιπλζον κα
επιδιωχκεί θ αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, είτε
ζμεςα, είτε ακόμα και άμεςα με τα παραδοςιακά ι διατθρθτζα κτίρια τθσ περιοχισ να
αποτελοφν ςτόχο αξιοποίθςθστουσ για τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ.
Επιπλζον, κα ενιςχυκοφν δράςεισ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ
τθσ ελκυςτικότθτασ των περιοχϊν και τθσ αφξθςθσ τθσ επιςκεψιμότθτάσ τουσ.
Σροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα επιδιωχκεί θ υλοποίθςθ :
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 Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
υπαίκρου.
 Ζργα δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ ι βελτίωςθσ υποδομϊν και υπθρεςιϊν αναψυχισ και
πολιτιςμοφ.
 Ενζργειεσ ανάδειξθσ και προβολισ για τθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ.
 Ζργα πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ.
 Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ επενδφςεων ςε ςτοιχεία που αναδεικνφουν το
πολιτιςτικό απόκεμα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
 Σροβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ.
Δεφτερη (2η) Δευτερεφουςα Θεματική κατεφθυνςη
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
Σροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των χωρικϊν ανιςοτιτων και προκειμζνου να
αυξθκεί θ ελκυςτικότθτα και πολυλειτουργικότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κα
επιδιωχκεί θ ενίςχυςθ δράςεων αναβάκμιςθσ βαςικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςτθν
περιοχι παρζμβαςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι βαςικζσ ςυνκικεσ άνετθσ και καλισ
διαβίωςθσ των κατοίκων, ςτουσ τομείσ τθσ πρόςβαςθσ ςε δθμόςια αγακά ςτο δθμόςιο
περιβάλλον, αλλά και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν που παρζχουν δθμόςιοι και ιδιωτικοί
φορείσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
Σροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι προβλζπεται θ υλοποίθςθ ζργων :
 Χποδομϊν ι υπθρεςιϊν (κακαριότθτασ, υγείασ, κ.ά.) για τθν εξυπθρζτθςθ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ.
 Αναβάκμιςθσ ι/και δθμιουργίασ χϊρων ψυχαγωγίασ και αναψυχισ του τοπικοφ
πλθκυςμοφ.
 Αναβάκμιςθ του παραλιακοφ μετϊπου, περιλαμβανομζνων των παραλιϊν, με
διαμορφϊςεισ αναπλάςεισ και προςκικεσ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ που κακιςτοφν
τθν περιοχι παρζμβαςθσ λειτουργικι για τουσ κατοίκουσ (κυρίωσ) τθσ και τουσ
επιςκζπτεσ τθσ (δευτερευόντωσ).
Επιπλζον ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ενίςυςθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν είτε από νζουσ,
είτε πρωτοβουλιϊν που αναδυκνείουν το πολιτιςτικό απόκεμα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ,
είτε που ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ των αγροτικϊν προϊόντων.
Ναμβάνοντασ υπόψθ τθν περίοδο τθσ γενικευμζνθσ κρίςθσ τθν οποία διανφουμε, βαςικι
προχπόκεςθ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ςτρατθγικισ αποτελεί θ διαμόρφωςθ και υιοκζτθςθ
ενόσ νζου οράματοσ το οποίο πρζπει να ανταποκρίνεται ςε πραγματικζσ κοινωνικζσ
ανάγκεσ και να περιγράφει το δρόμο προσ τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν τθσ φυςικισ και κοινωνικοοικονομικισ πραγματικότθτασ με τθ
δθμιουργία μιασ ανταγωνιςτικισ τοπικισ οικονομίασ με ζντονο εξωςτρεφι
προςανατολιςμό και εςωτερικι οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι, δίνοντασ παράλλθλα
ζμφαςθ ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ.
Ωσ εκ τοφτου, θ προτεινόμενθ βαςικι ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ καλείται να
εξυπθρετιςει μια ςειρά ςτόχων που καλφπτουν κάκε παράμετρο παρεμβάςεων και είναι
κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνοι (και μετριςιμοι όπου αυτό είναι εφικτό, ιδιαίτερα ςτο
πεδίο των Ειδικϊν ςτόχων), επιτεφξιμοι, ενϊ παράλλθλα μποροφν να λειτουργιςουν και ωσ
υποκινθτικοί παράγοντεσ για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ και τθν μεγαλφτερθ
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αποτελεςματικότθτα τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. Ξε γνϊμονα λοιπόν τθν προςπάκεια
επίτευξθ τουσ, οι Γενικοί τόχοι μποροφν να ςυγκεκριμενοποιθκοφν ςτα εξισ:

Γ 1

Γ 2

Γ 3

Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και
δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ για τον τοπικό πλθκυςμό

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ με μοχλό
τθν προςτικζμενθ αξία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ και του αγροδιατροφικοφ τομζα

Βελτίωςθ των όρων διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και μείωςθ τθσ
ζνταςθσ των κοινωνικϊν προβλθμάτων

Ρι γενικοί αυτοί ςτόχοι αναλφονται και εξειδικεφονται περαιτζρω ςε μία ςειρά Ειδικϊν
τόχων ωσ εξισ:
ΓΥ1.
Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και δθμιουργία
κζςεων απαςχόλθςθσ για τον τοπικό πλθκυςμό
 ΕΥ1.1: Βελτίωςθ του ειςοδιματοσ των κατοίκων τθσ περιοχισ
 ΕΥ.1.2: Υυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο
 ΕΥ1.3: Ξείωςθ τθσ ανεργίασ
 ΕΥ1.4: Ενκάρρυνςθ τθσ διαφοροποίθςθσ και τθσ δθμιουργίασ καινοτόμων
παρεμβάςεων ςε όλο το φάςμα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ
 ΕΥ1.5: Κςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ τουσ κατοίκουσ
 ΕΥ1.6: Ενκάρρυνςθ τθσ ειςόδου και τθσ παραμονισ των νζων και των γυναικϊν
ςτθν αγορά εργαςίασ
 ΕΥ1.7: Φόνωςθ τθσ εξωςτρζφειασ
 ΕΥ1.8: Ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ διακλαδικϊν/ διατομεακϊν ςχζςεων
 ΕΥ1.9: Ενκάρρυνςθ των νζων για ανάλειψθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν
ΓΥ2.

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ με μοχλό τθν
προςτικζμενθ αξία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ κακϊσ και των
αγροδιατροφικϊν προϊόντων
 ΕΥ2.1: Αξιοποίθςθ του ενδογενοφσ δυναμικοφ τθσ περιοχισ
 ΕΥ2.2: Ρρκολογικι αξιοποίθςθ φυςικϊν πόρων
 ΕΥ2.3: Σροςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
 ΕΥ2.4: Διαφφλαξθ και ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ
 ΕΥ2.5: Σροβολι προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν
για τθν αφξθςθ του τουριςτικοφ ρεφματοσ.
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ΕΥ2.6: Δθμιουργία τοπικϊν δικτφων
ΕΥ2.7: Ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ διακλαδικϊν/ διατομεακϊν ςχζςεων
ΕΥ2.8: Αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των περιοχϊν παρζμβαςθσ
ΕΥ2.9: Σροβολι προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν
για τθν αφξθςθ του τουριςτικοφ ρεφματοσ
 ΕΥ2.10: Αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και πλθροφορικισ
 ΕΥ2.11: Υυμβολι ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου
 ΕΥ2.12: Ενκάρρυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ και επανάχρθςθσ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, όπωσ κεωροφνται ότι είναι τα παραδοςιακά ι
διατθρθτζα κτίρια τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ για τθν μετατροπι τουσ ςε
τόπουσ άςκθςθσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων.
ΓΥ3.

Βελτίωςθ των όρων διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και μείωςθ τθσ ζνταςθσ των
κοινωνικϊν προβλθμάτων
 ΕΥ3.1: Βελτίωςθ των τεχνικϊν υποδομϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τοπικοφ
πλθκυςμοφ
 ΕΥ3.2: Αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ
(πρόνοια, εκπαίδευςθ, πολιτιςμόσ, ακλθτιςμόσ)
 ΕΥ3.3: Υυμπλιρωςθ των υποδομϊν ςτα μικρά αγροτικά κζντρα

Θ ανάδειξθ του γενικοφ αναπτυξιακοφ ςτόχου ζχει άμεςθ εξάρτθςθ από το χαρακτιρα και
τισ ανάγκεσ που διαπιςτϊκθκαν ςτθν Π.Ε. Χίου, οι οποίεσ ςυνεκτιμϊντασ τα ευριματα τθσ
SWOT ανάλυςθσ αφοροφν ςτισ εξισ:
1. Ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, ιδιαίτερα των νζων, ςε
επιλεγμζνουσ τομείσ κλάδουσ
2. Ενίςχυςθ των εξυπθρετιςεων και των
υποδομϊν υποςτιριξθσ του τοπικοφ
παραγωγικοφ κυκλϊματοσ
3. Αντιμετϊπιςθ τθσ υψθλισ ανεργίασ, ιδιάιτερα των νζων, για τθ διαςφάλιςθ τθσ
εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ εργαςίασ
4. Αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ και άρςθ τθσ κοινωνικισ
πακογζνειασ του πλθκυςμοφ
5. Βελτίωςθ των όρων διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
6. Σροςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
7. Ενίςχυςθ και προβολι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ
τθσ περιοχισ
8. Ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ ωσ τόποσ επενδφςεων και κατοικίασ
Θ ςυνάφεια τθσ ςτοχοκζτθςθσ (Γενικϊν Υτόχων) του τοπικοφ προγράμματοσ με τισ ανάγκεσ
τθσ περιοχισ απεικονίηεται ςτθν παρακάτω μιτρα ςυνάφειασ:
Διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ (ευριματα SWOT) ςτθν ΠΕ Χίου
1. Ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ,
ιδιαίτερα των νζων, ςε επιλεγμζνουσ τομείσ κλάδουσ
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Διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ (ευριματα SWOT) ςτθν ΠΕ Χίου
2. Ενίςχυςθ των εξυπθρετιςεων και των υποδομϊν
υποςτιριξθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ κυκλϊματοσ

Γ1


Γ2


Γ3


3. Αντιμετϊπιςθ τθσ υψθλισ ανεργίασ, ιδιάιτερα των νζων,
για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ
αγοράσ εργαςίασ
4. Αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ
και άρςθ τθσ κοινωνικισ πακογζνειασ του πλθκυςμοφ













5. Βελτίωςθ των όρων διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ











6. Προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
7. Ενίςχυςθ και προβολι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και
τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ







8. Ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ ωσ τόποσ
επενδφςεων και κατοικίασ







Επιπρόςκετα, το τοπικό πρόγραμμα εξυπθρετεί τισ αρχζσ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ και τθσ
ςυνζργιασ όλων των παρεμβάςεων ςτθν περιοχι, ζτςι όπωσ απορρζουν και εξυπθρετοφν
τον ευρφτερθ ςτρατθγικι που υιοκετείται για τθν περιοχι από φορείσ του τοπικοφ, εκνικοφ
ι/και περιφερειακοφ επιπζδου.
Ειδικότερα, θ επιλεγείςα ςτρατθγικι ςυμβαδίηει με τισ ςτοχεφςεισ του αναπτυξιακοφ
ςχεδιαςμοφ των διμων τθσ περιοχισ εφαρμογι, ωσ εξισ:
Δ. Χίου: Φο τοπικό πρόγραμμα εμφανίηει ςυμπλθρωματικότθτα και ςυνζργια με τουσ εξισ
βαςικοφσ άξονεσ προτεραιότθτασ του Διμου Χίου:
Άξονασ προτεραιότθτασ 1: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και του περιβάλλοντοσ
Άξονασ προτεραιότθτασ 2: Θ αναβάκμιςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν παιδείασ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ
Άξονασ προτεραιότθτασ 3: Ρικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ και αφξθςθ απαςχόλθςθσ
Δ. Ψαρϊν: Φο τοπικό πρόγραμμα εμφανίηει ςυμπλθρωματικότθτα και ςυνζργια με το
όραμα του Διμου που αφορά ςτθν ανάδειξθ του νθςιοφ των Ψαρϊν και τθσ ιςτορικισ του
κλθρονομιάσ ωσ ελκυςτικοφ προοριςμοφ για τουσ τουρίςτεσ με εξειδικευμζνα
ενδιαφζροντα που ανταποκρίνονται ςτο τουριςτικό προϊόν που είναι ςε κζςθ να προςφζρει
ο Διμοσ Ψαρϊν, αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα ανζγγιχτα χαρακτθριςτικά του νθςιοφ των
Ψαρϊν και του παρκζνου περιβάλλοντοσ του, και αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των
κατοίκων μζςω τθσ βελτίωςθσ των εξυπθρετιςεων και των δθμόςιων υποδομϊν με
ςεβαςμό ςτο περιβάλλον.
Εξάλλου, ςυμπλθρωματικότθτα και ςυνζργια εμφανίηει το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα
CLLD/LEADER και με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τουσ προγράμματοσ του Διμου:
Άξονασ προτεραιότθτασ 1: Σροςταςία του Σεριβάλλοντοσ και Βελτίωςθ τθσ Σοιότθτασ Ηωισ
Άξονασ προτεραιότθτασ 2: Μοινωνικι Σολιτικι – Σαιδεία - Σολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ
Άξονασ προτεραιότθτασ 3: Φοπικι Ρικονομία- Απαςχόλθςθ
Δ. Οινουςςϊν: Φο τοπικό πρόγραμμα εμφανίηει ςυμπλθρωματικότθτα και ςυνζργια με το
όραμα του Διμου αφοφ αφορά ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων, ςτθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ.
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Επιπλζον, οι επιλεγείςεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ για τθν Σ.Ε. Χίου εντάςςονται
ςτθ γενικότερθ φιλοςοφία ανάπτυξθσ τθσ Σεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου (ΣΒΑ), όπωσ αυτι
εκφράηεται ςτο αντίςτοιχο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα για τθν περίοδο 2014-2020.
Σιο ςυγκεκριμζνα, προκφπτει ςυνζργια με τουσδυοαπό τουσ πζντεεπί μζρουσ Υτρατθγικοφσ
Υτόχουσ - Αναπτυξιακζσ Σροτεραιότθτεσ:
τρατθγικόσ τόχοσ 2: Τιοκζτθςθ και διαςφάλιςθ εφαρμογισ Περιφερειακοφ
Χωροταξικοφ Προτφπου, βελτίωςθ του δομθμζνου οικιςτικοφ ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ, προςταςία και βιϊςιμθ διαχείριςθ αξιόλογων οικιςτικϊν ςυνόλων και
λοιπϊν αξιόλογων οικοςυςτθμάτων.
Ξε τθν ανακεϊρθςθ του Σεριφερειακοφ
Χωροταξικοφ Σλαιςίου, θ ΣΒΑ ςτοχεφει ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων χωροκζτθςθσ
διαχείριςθσ αποβλιτων, προςταςίασ τθσ αγροτικισ γθσ, προϊκθςθσ ολοκλθρωμζνων
παρεμβάςεων βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ανάδειξθσ παραδοςιακϊν οικιςμϊν, του φυςικοφ
πλοφτου και ηωνϊν υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ. Είναι αποδεκτό ότι ςτα
πλαίςια αυτοφ του ςτρατθγικοφ ςτόχου, οι πολιτικζσ προςταςίασ των οικοςυςτθμάτων, τθσ
φφςθσ, τθσ βιοποικιλότθτασ, των ακτϊν, των ευαίςκθτων περιοχϊν και των περιοχϊν
ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, αποτελοφν φυςικζσ πολιτιςμικζσ και αναπτυξιακζσ
ςυνιςτϊςεσ κρίςιμεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ ανάπτυξθσ τθσ Σεριφζρειασ.
τρατθγικόσ τόχοσ 4: Βελτίωςθ παραγωγικισ δομισ και ανάπτυξθ ανκρϊπινου
δυναμικοφ με επίκεντρο τθ διαςφνδεςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και του
αγροδιατροφικοφ τομζα. Ξζςα από τον ςτόχο αυτό,θ ΣΒΑ επιδιϊκει τθν αναβάκμιςθ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Σεριφζρειασ θ οποία ςτθρίηει τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ ΣΒΑ,
κακϊσ αποτελεί κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ. Θ διαμόρφωςθ ενόσ πολυκεματικοφ τουριςτικοφ
προτφπου με ζμφαςθ ςτον ιπιο εναλλακτικό τουριςμό και θ ςτιριξθ του μζςα από τθν
αναβάκμιςθ των τουριςτικϊν υποδομϊν και τθν υποςτιριξθ τθσ προβολισ και διάκεςθσ
του προϊόντοσ αυτοφ μζςω τθσ δθμιουργίασ μιασ ιςχυρισ ταυτότθτασ αποτελεί τθν
εξειδίκευςθ του ςτρατθγικοφ ςτόχου, που βρίςκεται ςε πλιρθ αρμονία με τουσ ςτόχουσ του
Φοπικοφ Σρογράμματοσ CLLD/LEADER για τθν Σ.Ε. Χίου. Θ ταυτότθτα αυτι αναμζνεται να
περιλαμβάνει πζρα από τα φυςικά, πολιτιςτικά, περιβαλλοντικά και ανκρωπογενι ςτοιχεία
ταυτιςμζνα με τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτα κάκε νθςιοφ. Φζλοσ, ο πολιτιςμόσ ςε ςυνδυαςμό με
τον ακλθτιςμό προτείνεται να αξιοποιθκεί ωσ ςυντελεςτισ προςζλκυςθσ και δθμιουργίασ
τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και βελτίωςθσ του επιπζδου ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων
τθσ Σεριφζρειασ
Φζλοσ, θ επιλεγείςα ςτρατθγικι όπωσ εξειδικεφεται ςε γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ,
ςυμβαδίηει με τισ εξισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο του ΕΥΣΑ
2014-2020:
 Επζνδυςθ ςτον παραγωγικό τομζα τθσ οικονομίασ
 Απαςχόλθςθ και κοινωνικι ςυνοχι
Από τθν παραπάνω ανάλυςθ αναδεικνφεται θ ςυςχζτιςθ τθσ ςτρατθγικισ του Φοπικοφ
Σρογράμματοσ CLLD/LEADER για τθν Σ.Ε. Χίου με τθν ευρφτερθ ςτρατθγικι που υιοκετείται
για τθν περιοχι από φορείσ εκνικοφ ι/και περιφερειακοφ επιπζδου.
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4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Θ αρχιτεκτονικι του προτεινόμενου τοπικοφ προγράμματοσ παρζμβαςθσ περιλαμβάνει
υπό-μζτρα και δράςει/υπο-δράςεισ δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ
χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΦΑΑ.

4.1 Δράςεισ ΣοπικοφΠρογράμματοσ ςτο πλαίςιο του ΕΓΣΑΑ
Υτο πλαίςιο τθσ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ του ΕΦΓΑΑ υλοποιοφνται τρία (3) υπό-μζτρα και
επτά (7) δράςεισ, οριςμζνεσ από τισ οποίεσ εξειδικεφονται περαιτζρω ςε εικοςιμία (21)
υπό-δράςεισ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του τοπικοφ προγράμματοσ.
ΚΩΔ.
19.2

19.2.2

19.2.2.3

19.2.2.4

19.2.3

19.2.3.1

19.2.3.2

19.2.3.3

19.2.3.4

19.2.3.5
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΗ (ΕΓΣΑΑ)
ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ
ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ
ΔΗΜΟΙΟ
ΙΔΙΩΣΙΚΟ
τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (CLLD / Leader)
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ
και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ
√
ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
√
τοπικισ ςτρατθγικισ
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά
τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό
√
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ
τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ
√
τθσ περιοχισ εφαρμογισ
Ρριηόντια εφαρμογι μεταοποίθςθσ, εμπορίασ
και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με
√
αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι
ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα
√
ΞΘ γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον
τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
√
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ
τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ
ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου
√
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων
√
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ΚΩΔ.

19.2.3.6

19.2.4

19.2.4.2

19.2.4.3

19.2.4.4
19.2.6
19.2.6.1
19.2.7

19.2.7.3

19.3
19.3.1
19.3.1.1
19.3.1.2
19.3.2
19.3.2.1
19.4
19.4.1
19.4.2
19.4.3
19.4.4

19.4.5
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΗ (ΕΓΣΑΑ)
ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ
ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ
ΔΗΜΟΙΟ
ΙΔΙΩΣΙΚΟ
παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα κλπ) με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων
οικοτεχνίασ και
√
πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων.
Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε
αγροτικζσ περιοχζσ
√
Υτιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ
τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό
√
πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ
παιδικοί ςτακμοιί αγροτικά ιατρεία, κλπ)
Υτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε
υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ,
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ
√
υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ,
κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κλπ)
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
√
Ανάπτυξη και βελτίωςη βιωςιμότητασ δαςών
√
Σρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν
εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ
√
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα
Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικών παραγόντων
√
Υυνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για
διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθ
κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και
√
για τθν ανάπτυξθ και/ ι τθν εμπορία τουριςτικϊν
υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό.
τιριξθ για τθν προπαραςκευι και τθν υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ (διακρατικι
και διατοπικι)
χζδια διατοπικϊν ςυνεργαςιϊν
√
Οιςων Σερίπλουσ
√
Ελλινων Γεφςεισ Εκλεκτζσ
√
χζδια διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν
√
MEDEAT
√
τιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ
Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων
√
Νειτουργικζσ δαπάνεσ
√
Σάγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
√
Ενζργειεσ εμψφχωςισ (διοργάνωςθ θμερίδων,
εκδθλϊςεων, workshops, ςεμιναρίων
√
επιμόρφωςθσ υποψιφιων δικαιοφχων κλπ.)

Χποςτθρικτικζσ ενζργειεσ

√
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4.1.1 Δράςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του υπο-μζτρου 19.2
Φο υπό-μζτρο 19.2 «Υτιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (CLLD / Leader)» αποτελείται από πζντε(5) δράςεισ
ςυνολικισΔθμόςιασ Δαπάνθσ3.915.000,00€.
ΔΡΑΗ

19.2.2

19.2.3

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ
και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι
εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ
τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ
Ρριηόντια
ενίςχυςθ
ςτθν
ανάπτυξθ/
βελτίωςθ
τθσ
επιχειρθματικότθτασ
και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ
εφαρμογισ

Παρζμβαςθ ΔΗΜΟΙΟΤ
χαρακτιρα

850.000,00 €

2.253.000,00 €

19.2.4

Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ
χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ

670.000,00 €



19.2.6

Ανάπτυξθ
και
βιωςιμότθτασ δαςϊν

100.000,00 €



19.2.7

Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν
παραγόντων

ΤΝΟΛΟ

βελτίωςθ

42.000,00 €
3.915.000,00 €

Φο 19,67% τθσ απαιτοφμενθσ Δθμόςιασ δαπάνθσ για τον προχπολογιςμό αυτϊν ι ποςό
770.000,00€ περιλαμβάνει παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα και το 80,33% για
παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα.
Σαρακάτω ακολουκεί θ παρουςίαςθ των δράςεων του υπο-μζτρου, κακϊσ και θ περαιτζρω
εξειδίκευςθ αυτϊν ςε υπο-δράςεισ:
ΔΡΑΗ/ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

19.2.2

Ανάπτυξη / βελτίωςη τησ επιχειρηματικότητασ και
ανταγωνιςτικότητασ τησ περιοχή εφαρμογήσ ςε
εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ή δικαιοφχουσ

850.000,00 €

19.2.2.3

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

600.000,00 €

19.2.2.4

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

250.000,00 €

Φάκελορ Β
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ΔΡΑΗ/ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

19.2.3

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ
εφαρμογισ

2.253.000,00 €

19.2.3.1

Ρριηόντια εφαρμογι μεταοποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ

550.000,00 €

19.2.3.2

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

353.000,00 €

19.2.3.3

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

600.000,00 €

19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.3.6

Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ
μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ
(παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα κλπ)
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων οικοτεχνίασ και
πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων.

ΔΡΑΗ/ΤΠΟ-ΔΡΑΗ
19.2.4

19.2.4.2

19.2.4.3

19.2.4.4

Φάκελορ Β

Βαςικζσ υπηρεςίεσ & ανάπλαςη χωριών ςε αγροτικζσ
περιοχζσ
Υτιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν
βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και
των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ παιδικοί ςτακμοιί αγροτικά
ιατρεία, κλπ)
Υτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και
υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ
και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ,
κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν,
ποδθλατικζσ διαδρομζσ κλπ)
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων

300.000,00 €

300.000,00 €

150.000,00 €

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
670.000,00 €

150.000,00 €

500.000,00 €

20.000,00 €
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ΔΡΑΗ/ΤΠΟ-ΔΡΑΗ
19.2.6

19.2.6.1

Ανάπτυξη και βελτίωςη βιωςιμότητασ δαςών

100.000,00 €

Σρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων
από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και
καταςτροφικά ςυμβάντα

100.000,00 €

ΔΡΑΗ/ΤΠΟ-ΔΡΑΗ
19.2.7

19.2.7.3

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικών παραγόντων

42.000,00 €

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

42.000,00 €

4.1.2 Δράςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του υπο-μζτρου 19.3
Φο υπό-μζτρο 19.3 «Στιριξθ για τθν προπαραςκευι και τθν υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ»
αποτελείται από δφο (2) δράςεισ διατοπικϊν ςυνεργαςιϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
80.000,00€ και μια (1) δράςθ διακρατικισ ςυνεργαςίασ προχπολογιςμοφ 45.000,00€, όπωσ
παρουςιάηονται παρακάτω:
A. 19.3.1 χζδια διατοπικϊν ςυνεργαςιϊν:
 Δράςθ 19.3.1.1 «Οιςων Σερίπλουσ»
 Δράςθ 19.3.1.2 «Ελλινων Γεφςεισ Εκλεκτζσ»
B. 19.3.2 χζδια διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν:
 Δράςθ 19.3.2.1 MEDEAT»
4.1.3 Δράςεισ υπο-μζτρου 19.4
Φο υπό-μζτρο 19.4 «Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ» διαρκρϊνεται
ςε πζντε (5) δράςεισ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.010.000,00€, που αντιςτοιχεί ςτο 20%
του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ των δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το ΕΦΓΑΑ.
Αναλυτικά οι δράςει του υπομζτρου:
1. Δράςθ 19.4.1 «Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων».
2. Δράςθ 19.4.2«Νειτουργικζσ δαπάνεσ».
3. Δράςθ 19.4.3«Σάγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ».
4. Δράςθ 19.4.4«Ενζργειεσ εμψφχωςθσ (διοργάνωςθ θμερίδων, εκδθλϊςεων,
workshops, ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ υποψιφιων δικαιοφχων κλπ.)»:
 19.4.4.1 «Επικοινωνιακό πλάνο υλοποίθςθσ ενεργειϊν εμψφχωςθσ».
 19.4.4.2«Ημερίδεσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ».
 19.4.4.3«Workshops ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ υποψιφιων δικαιοφχων».
 19.4.4.4«Σεμινάρια επιμόρφωςθσ επενδυτϊν ςχετικά με τον τουριςμό».
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19.4.4.5«Σεμινάρια επιμόρφωςθσ επενδυτϊν ςτθ μεταποίθςθ αγροτικϊν
προϊόντων».
Ρ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ 19.4.4 ανζρχεται ςε 55.000,00€, που αντιςτοιχεί ςτο 5,45%
του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υπό-μζτρου 19.4.
5. Δράςθ 19.4.5.1 «Χποςτθρικτικζσ ενζργειεσ»:
 19.4.5.1.1 «Επιμόρφωςθ ςτελεχϊν τθσ ΟΤΔ και τθσ ΕΔΠ».
 19.4.5.2.1 «Συμβουλευτικι υποςτιριξθ τελικϊν δικαιοφχων».
 19.4.5.3.1 «Αυτό-αξιολόγθςθ».

4.2 Σεχνικά δελτία δράςεων ΕΓΣΑΑ
Σίτλοσ Δράςθσ

Ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ
εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.2
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.2.3
Νομικι βάςθ*
Μ. 1407/13
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Ξζςω τθσ παροφςασ δράςθσ δίνεται θ δυνατότθτα:
Α. ίδρυςθσ/δθμιουργίασ νζων και ανάπτυξθσ/εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων επιχειριςεων τουριςτικϊν
καταλυμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει θ ΜΧΑ 3885/02-12-2016 οι οποίεσ ςτεγάηονται ςε παραδοςιακά ι
διατθρθτζα κτίρια. Ρ εκςυγχρονιςμόσ μθ κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ
περιλαμβάνεται ςτθν υποδράςθ. .Δεν επιτρζπεται θ ίδρυςθ/εκςυχρονιςμόσ κφριων Πενοδοχειακϊν καταλυματων.
Θ ίδρυςθ/εκςυχρονιςμόσ καταλυμάτων αφορά ολοκλιρθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ. Από τθν ΔΕ Χίου επιλζξιμθ
περιοχι είναι μόνο ο οικιςμόσ του Μάμπου.
Β. Κδρυςθσ/δθμιουργίασ νζων και ανάπτυξθσ/ εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων επιχειριςεων εςτίαςθσ και
αναψυχισεντόσ παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιρίων, πχ παραδοςιακϊν καφενείων, υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ
εκδθλϊςεων για τθν ανάδειξθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων και τθσ τοπικισ ταυτότθτασ, μζςω
τθσ διαςφνδεςθσ του αγροδιατροφικοφ τομζα με τον τουριςτικό, κακϊσ και για τθν ενίςχυςθ του εναλλακτικοφ
ειςοδιματοσ των κατοίκων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
Γ. Κδρυςθσ / δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ/εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν με
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με εναλλακτικζσ/ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, τθν αναψυχι, τθν άκλθςθ/ςπορ για τθν
εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ ςτισ αγροτικζσ – νθςιωτικζσ περιοχζσ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ του τουριςτικοφ
δυναμικοφ και τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Ρι επιχειριςεισ κα πρζπει να ςτεγάηονται
ςε παραδοςιακά ι διατθρθτζα κτίρια.
Ματά τθν υλοποίθςι τουσ, επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν,
αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ για δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων.
Ρι ενιςχφςεισ καλφπτουν δαπάνεσ για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, αγορά
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και γενικζσ δαπάνεσ.
Ματά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν
διαφοροποιιςεων, κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίωνφτάνει ζωσ και 65 % των επιλζξιμων δαπανϊν ςε ΞΞΕ βάςει καν.
ΕΕ 1407/2013 (deminimis). Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που
δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
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Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο τοπικοφ
προγράμματοσ

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

923.076,92 €

14,89%

12,58%

Δθμόςια Δαπάνθ

600.000,00 €

15,33%

11,88%

Ιδιωτικι υμμετοχι

323.076,92 €

14,13%

14,13%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ.
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Θ ςτιριξθ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ
και ςε γεωργοφσ ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Ξζγιςτθ Βακμ.
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
5%
100
5
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
100
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
50
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
0
δικαιολογθτικά
2
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
10%
100
10
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
100
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων
60
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
30
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
3
Υφςταςθ Φορζα
5%
100
3
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
100
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
0
Επαγγελματικι εμπειρία (Σροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
5%
100
4
4
πρόταςθσ)
(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογιται
100
με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ)
5
Φίτλοι Υπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.
3%
100
3
Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ
100
Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι
επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν
50
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ
Μαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ
0
6
Σροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ
6%
100
3
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό
100
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
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ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ
Σροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ ανζργων
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
άνεργοι ζωσ 3 χρόνια
Σροϊκθςθ νεανικιs επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ * 100%
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ
Επιτροπισ 2003/361/ΕΜ)
Σολφ μικρζσ επιχειριςεισ
Ξικρζσ επιχειριςεισ
Ξεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ
Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι
του τοπικοφ προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
υπθρεςίεσ)
Ρργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο προϊόν ι
ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
ςθμάτων
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
ςθμάτων / προτφπων
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
επζνδυςθs
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ
του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου
Σαροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν / προιόντων
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15%
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0
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70
30
0
6%
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2%
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5%
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30
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Δυνατότθτα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν
και δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με τθν κφρια
δραςτθριότθτα (π.χ. κατάλυμα και παροχι
δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ)
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), κακϊσ και τθ δράςθ «19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων κακϊσ εξυπθρετοφν τουσ
ίδιουσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα, δθλαδι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και αφξθςθ
τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία, κακϊσ
και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και όλεσ τισ
δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ

Σίτλοσ Δράςθσ

Ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ
εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.2
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά
τθν 1θ μεταποίθςθ και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.2.4
Νομικι βάςθ*
Μ. 1407/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Ξζςω τθσ παροφςασ δράςθσ δίνεται θ δυνατότθτα Κδρυςθσ / δθμιουργίασ νζων και ανάπτυξθσ/εκςυγχρονιςμοφ
υφιςτάμενων μονάδων (βιοτεχνιϊν, χειροτεχνιϊν) παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν α μεταποίθςθ.
Ενδεικτικά αναφζρονται π.χ αρτοποιεία, ηαχαροπλαςτεία, βιοτεχνίεσ τροφίμων, για τθν ενίςχυςθ του
εναλλακτικοφ ειςοδιματοσ των κατοίκων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Υτον τομζα του εμπορίου ενιςχφονται
αποκλειςτικά επενδφςεισ που αφοροφν τθν εμπορία αγροτικϊν προϊόντων.
Ματά τθν υλοποίθςι τουσ, επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν,
αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ για εξοικονόμθςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων.
Ρι ενιςχφςεισ καλφπτουν δαπάνεσ για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, αγορά
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και γενικζσ δαπάνεσ.
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Ματά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν
διαφοροποιιςεων, κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων ανζρχεται ςε 65%. Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν
είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ
(άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)
Ποςοςτό (%) ςε
Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υποεπίπεδο τοπικοφ
μζτρου
προγράμματοσ
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ
384.615,38 €
6,20%
5,24%
Δθμόςια Δαπάνθ

250.000,00 €

6,39%

4,95%

Ιδιωτικι υμμετοχι

134.615,38 €

5,89%

5,89%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Φυςικά πρόςωπα θλικίασ κάτων των 35 ετϊν.
Θ ςτιριξθ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ ςτο κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν νζοι (κάτω
των 35 ετϊν) με ποςοςτό τουλάχιςτον 50% και θ διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ αςκείται αποκλειςτικά από νζουσ.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Ξζγιςτθ Βακμ.
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
5%
100
5
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
100
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
50
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
0
δικαιολογθτικά
2
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
10%
100
11
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
100
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων
60
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
30
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
3
Υφςταςθ Φορζα
5%
100
3
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
100
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
0
Επαγγελματικι εμπειρία (Σροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ
4
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
5%
100
5
πρόταςθσ)
(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογιται με
100
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ)
5
Φίτλοι Υπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.
3%
100
3
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6

7

8

9

10

11

12
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Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ
Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι
επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ
Μαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ
Σροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ
Σροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ ανζργων
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
άνεργοι ζωσ 3 χρόνια
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ * 100%
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ
Επιτροπισ 2003/361/ΕΜ)
Σολφ μικρζσ επιχειριςεισ
Ξικρζσ επιχειριςεισ
Ξεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ
Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι
του τοπικοφ προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν ςτθν
υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν
Φο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο
Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε
χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχουκαταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία
Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων είναι
νζα ι προθγμζνθ ι γίνεται ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο παραγωγισ τθσ,
τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ
τθσ
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
ςθμάτων
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων
Σροςταςία περιβάλλοντοσ
Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του
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6%

0
100

2

100

50
5%

100
100
50

2

15%

100

8

1%

100

1

100
50
0
15%

100

15

100
70
30
0
10%

100

3

100
75

50

3%

100

3

100
5%

100
100
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περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5%
Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του
0
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5%
14
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
5%
100
5
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
100
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
60
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
0
Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
5%
100
5
15
επζνδυςθs
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ
50
του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
50
υλοποίθςθσ του ζργου
16
Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ
2%
100
3
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία άνω των δφο (2) νζων
100
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ
Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων
60
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ
30
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
0
δεν προβλζπεται δθμιουργία κζςεων εργαςίασ
Υφνολο
100%
100
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ», κακϊσ και τθ δράςθ «19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν
παραγόντων κακϊσ εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα, δθλαδι τθν ενίςχυςθ
τθσ επιχειρθματικότθτασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία, κακϊσ
και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και όλεσ τισ
δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ
Σίτλοσ Δράςθσ
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ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.3
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων
με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.3.1
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 17 και 19 παρ. 1β / Μαν. ΕΕ 1305/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Ξζςω τθσ παροφςασ δράςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτιριξθσ επενδφςεων οι οποίεσ αφοροφν τθ μεταποίθςθ,
εμπορία και/ι ανάπτυξθ των γεωργικϊν προϊόντων που υπάγονται ςτο παράρτθμα Ι τθσ Υυνκικθσ ι του
βάμβακοσ, εκτόσ από τα προϊόντα αλιείασ, με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν. Ρι δράςεισ κα αφοροφν ίδρυςθ,
εκςυγχρονιςμό ι και επζκταςθ μονάδων (όπωσ κα προβλεφκεί ςτο εκνικό κεςμικό πλαίςιο) με ςτόχο τθν
αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων, κακιςτϊντασ τα πιο ελκυςτικά ςτον καταναλωτι.
Ματά τθν υλοποίθςι τουσ, επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν,
αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ για εξοικονόμθςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν
ρφπων.
Ρι ενιςχφςεισ καλφπτουν δαπάνεσ για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, αγορά
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και γενικζσ δαπάνεσ.
Ματά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν
διαφοροποιιςεων, κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων παρεμβάςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.000,00 € ενϊ τα
ποςοςτά ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκουν μζχρι 75% . Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ,
εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ
του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο τοπικοφ
προγράμματοσ

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

733.333,33 €

11,83%

10,00%

Δθμόςια Δαπάνθ

550.000,00 €

14,05%

10,89%

Ιδιωτικι υμμετοχι

183.333,33 €

8,02%

8,02%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Θ ςτιριξθ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ
περιοχζσ και ςε γεωργοφσ ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ Ξζγιςτθ Βακμ.
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
5%
100
5
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
100
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
50
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
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δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
Υφςταςθ Φορζα
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
Επαγγελματικι εμπειρία (Σροθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ)
(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογιται
με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ)
Ρ δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο επάγγελμα αγρότθσ ι
εταιρικό ςχιμα αγροτϊν
ΟΑΙ
ΧΙ
Φίτλοι Υπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.
Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ
Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ
ι επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ
Μαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ
Σροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ
Σροϊκθςθ νεανικιs επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλυτερο ι
ίςο 50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ * 100%
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ
Επιτροπισ 2003/361/ΕΜ)
Σολφ μικρζσ επιχειριςεισ
Ξικρζσ επιχειριςεισ
Ξεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ
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Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί
ςτόχοι του τοπικοφπρογράμματοσ που
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ
μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ)
Φο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο
Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε
χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχουκαταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία
Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων
είναι νζα ι προθγμζνθ ι γίνεται ειςαγωγι μιασ
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ για
τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ
οποίασ είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το
κόςτοσ παραγωγισ τθσ
Σαραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπου
(Βιολογικά, ΣΡΣ, ΣΓΕ, κλπ)
Σαραγωγι ςε ποςοςτό >30%
10%<Σαραγωγι ςε ποςοςτό <30%
Σαραγωγι ςε ποςοςτό <10%
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ(π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Οαι
χι
Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ –
εγκατάςταςθ – εφαρμογι ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ
φδατοσ
Σοςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20%
10% ≤ Σοςοςτό < 20%
5% ≤ Σοςοςτό < 10%
Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν
Σοςοςτό επί του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ πρϊτθσ
φλθσ που ο φορζασ ζχει εξαςφαλίςει από ιδία
παραγωγι
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
ςθμάτων
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
ςθμάτων / προτφπων
Υυμμετοχι ςε υφιςτάμενα και τοπικά δίκτυα
ομοειδϊν ι
ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων
ΟΑΙ
ΧΙ
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Υυςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)
2%
100
1
ΟΑΙ
100
ΧΙ
0
20
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
5%
100
4
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
100
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
60
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
0
Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
21
5%
100
8
επζνδυςθs
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το
50
μζγεκοσ του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
50
υλοποίθςθσ του ζργου
22
Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ
2%
100
2
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία άνω των δφο (2) νζων
100
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ
Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων
60
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ
30
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
0
δεν προβλζπεται δθμιουργία κζςεων εργαςίασ
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3
και 19.2.3.3), κακϊσ και τθ δράςθ «19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων κακϊσ εξυπθρετοφν
τουσ ίδιουσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα, δθλαδι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία,
κακϊσ και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και
όλεσ τισ δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ
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Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.3
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με
αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.3.2
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 17 και 19 παρ. 1β / Μαν. ΕΕ 1305/2013 – Άρκρο 44 Μ702/2014
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Ξζςω τθσ παροφςασ δράςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτιριξθσ επενδφςεων οι οποίεσ αφοροφν μεταποιθτικζσ
επιχειριςεισ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων που υπάγονται ςτο Σαράρτθμα Ι
τθσ Υυνκικθσ ι του βάμβακοσ, εκτόσ από τα προϊόντα αλιείασ με αποτζλεςμα ΜΗ γεωργικό προϊόν. Ρι δράςεισ κα
αφοροφν ίδρυςθ, εκςυγχρονιςμό ι και επζκταςθ μονάδων (όπωσ κα προβλεφκεί ςτο εκνικό κεςμικό πλαίςιο) με
ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων, κακιςτϊντασ τα πιο ελκυςτικά ςτον καταναλωτι.
Ματά τθν υλοποίθςι τουσ, επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν,
αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ για εξοικονόμθςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων.
Ρι ενιςχφςεισ καλφπτουν δαπάνεσ για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, αγορά
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και γενικζσ δαπάνεσ.
Ματά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν
διαφοροποιιςεων, κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων παρεμβάςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.000,00 € ενϊ τα
ποςοςτά ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκουν μζχρι 50 % για πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ και 45 % για μεςαίεσ .
Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ
δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα.

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)
Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου
706.000,00 €
11,39%

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο τοπικοφ
προγράμματοσ
9,62%

Δθμόςια Δαπάνθ

353.000,00 €

9,02%

6,99%

Ιδιωτικι υμμετοχι

353.000,00 €

15,44%

15,44%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Θ ςτιριξθ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ
και ςε γεωργοφσ ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Ξζγιςτθ Βακμ.
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
5%
100
5
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
100
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
50
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ /εγκρίςεισ / άδειεσ.
Υφςταςθ Φορζα
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
Επαγγελματικι εμπειρία (Σροθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ)
(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογιται
με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ)
Φίτλοι Υπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.
Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ
Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ
ι επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ
Μαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ
Σροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ
Σροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ ανζργων
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
άνεργοι ζωσ 3 χρόνια
Σροϊκθςθ νεανικιs επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ * 100%
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ
Επιτροπισ 2003/361/ΕΜ)
Σολφ μικρζσ επιχειριςεισ
Ξικρζσ επιχειριςεισ
Ξεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ
Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί
ςτόχοι του τοπικοφπρογράμματοσ που
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12

13

14

15

16

17

18

24

εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ
μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ)
Φο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο
Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε
χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχουκαταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία
Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων
είναι νζα ι προθγμζνθ ι γίνεται ειςαγωγι μιασ
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ για
τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ
οποίασ είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το
κόςτοσ παραγωγισ τθσ
Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ –
εγκατάςταςθ – εφαρμογι ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ
φδατοσ
Σοςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20%
10% ≤ Σοςοςτό < 20%
5% ≤ Σοςοςτό < 10%
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ
(π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Οαι
χι
Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν
Σοςοςτό επί του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ πρϊτθσ
φλθσ που ο φορζασ ζχει εξαςφαλίςει από ιδία
παραγωγι *100
Υυςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)
ΟΑΙ
ΧΙ
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
επζνδυςθs
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το
μζγεκοσ του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου
Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ
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Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία άνω των δφο (2) νζων
100
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ
Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων
60
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ
30
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Ξ.Ε (Ετιςιεσ Ξονάδεσ Εργαςίασ).
Ξε τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
0
δεν προβλζπεται δθμιουργία κζςεων εργαςίασ
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), κακϊσ και τθ δράςθ «19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων κακϊσ εξυπθρετοφν τουσ
ίδιουσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα, δθλαδι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και αφξθςθ
τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία, κακϊσ
και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και όλεσ τισ
δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
 Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ

Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.3
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.3.3
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 19 παρ. 1β / Μαν. ΕΕ 1305/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Ξζςω τθσ παροφςασ δράςθσ δίνεται θ δυνατότθτα:
Α. ίδρυςθσ/δθμιουργίασ νζων και ανάπτυξθσ/εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων επιχειριςεων τουριςτικϊν
καταλυμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει θ ΜΧΑ 3885/02-12-2016. Δεν επιτρζπεται θ ίδρυςθ/εκςυχρονιςμόσ
κφριων Πενοδοχειακϊν καταλυματων. Θ ίδρυςθ/εκςυχρονιςμόσ καταλυμάτων αφορά ολοκλιρθ τθν περιοχι
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παρζμβαςθσ. Από τθν ΔΕ Χίου επιλζξιμθ περιοχι είναι μόνο ο οικιςμόσ του Μάμπου.
Β. Κδρυςθσ/δθμιουργίασ νζων και ανάπτυξθσ/ εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων επιχειριςεων εςτίαςθσ και
αναψυχισ, πχ παραδοςιακϊν καφενείων, υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ εκδθλϊςεων για τθν ανάδειξθ τθσ
προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων και τθσ τοπικισ ταυτότθτασ, μζςω τθσ διαςφνδεςθσ του
αγροδιατροφικοφ τομζα με τον τουριςτικό, κακϊσ και για τθν ενίςχυςθ του εναλλακτικοφ ειςοδιματοσ των
κατοίκων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.Θ ίδρυςθ /εκςυχρονιςμόσ επιχειριςεων εςτίαςθσ αφορά ολοκλιρθ τθν
περιοχι παρζμβαςθσ εκτόσ Δ.Ε Χίου.
Γ. Κδρυςθσ / δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ/εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν με
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με εναλλακτικζσ/ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, τθν αναψυχι, τθν άκλθςθ/ςπορ για τθν
εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ ςτισ αγροτικζσ – νθςιωτικζσ περιοχζσ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ του τουριςτικοφ
δυναμικοφ και τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν.
Ματά τθν υλοποίθςι τουσ, επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν,
αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ για δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων.
Ρι ενιςχφςεισ καλφπτουν δαπάνεσ για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, αγορά
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και γενικζσ δαπάνεσ.
Ματά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν
διαφοροποιιςεων, κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων παρεμβάςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.000,00 για τθν
ίδρυςθ ι επζκταςθ μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ με ποςοςτό ενίςχυςθσ 45% για μεςαίεσ
επιχειριςεισ και 50% για μικρζσ και πολφ μικρζσ και 600.000,00 € για όλεσ τισ υπόλοιπεσ ενιςχυόμενεσ
δραςτθριότθτεσ με το ποςοςτό ενίςχυςθσ να φτάνει ζωσ και 65 % των επιλζξιμων δαπανϊν ςε ΞΞΕ βάςει καν.
ΕΕ 651/14. Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι
ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο τοπικοφ
προγράμματοσ

1.200.000,00 €

19,35%

16,36%

Δθμόςια Δαπάνθ

600.000,00 €

15,33%

11,88%

Ιδιωτικι υμμετοχι

600.000,00 €

26,25%

26,25%

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ.
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Θ ςτιριξθ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ
περιοχζσ και ςε γεωργοφσ ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ Ξζγιςτθ Βακμ.
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
5%
100
5
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
100
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
50
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
0
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
Υφςταςθ Φορζα
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
Επαγγελματικι εμπειρία (Σροθγοφμενθ
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ)
(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογιται
με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ)
Φίτλοι Υπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.
Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ
Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ
ι επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ
Μαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ
Σροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ
Σροϊκθςθ νεανικιs επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ * 100%
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ
Επιτροπισ 2003/361/ΕΜ)
Σολφ μικρζσ επιχειριςεισ
Ξικρζσ επιχειριςεισ
Ξεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ
Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί
ςτόχοι του τοπικοφ προγράμματοσ που
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
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Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
30
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των
0
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
11
καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
11%
100
2
υπθρεςίεσ)
Ρργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο προϊόν ι
100
ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
12
2%
100
2
ςθμάτων
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
100
ςθμάτων / προτφπων
13
Υυμβατότθτα με τθν τοπικι αρχιτεκτονικι
2%
100
3
Διατθρθτζο ι παραδοςιακό κτίριο
100
Σαραδοςιακόσ οικιςμόσ
50
14
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
5%
100
5
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
100
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
60
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
0
Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
15
5%
100
5
επζνδυςθs
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το
50
μζγεκοσ του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
50
υλοποίθςθσ του ζργου
16
Σαροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν / προιόντων
5%
100
3
Δυνατότθτα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν
και δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με τθν κφρια
δραςτθριότθτα (π.χ. κατάλυμα και παροχι
δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ)
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3
και 19.2.3.3), κακϊσ και τθ δράςθ «19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων κακϊσ εξυπθρετοφν
τουσ ίδιουσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα, δθλαδι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία,
κακϊσ και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και
όλεσ τισ δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
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 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ
Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.3
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ,
θ
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1 μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.3.4
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 17 και 19 παρ. 1β / Μαν. ΕΕ 1305/2013– Μ. 651/14
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Ξζςω τθσ παροφςασ δράςθσ δίνεται θ δυνατότθτα Κδρυςθσ / δθμιουργίασ νζων και ανάπτυξθσ/εκςυγχρονιςμοφ
υφιςτάμενων μονάδων (βιοτεχνιϊν, χειροτεχνιϊν) παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν α μεταποίθςθ.
Ενδεικτικά αναφζρονται π.χ αρτοποιεία, ηαχαροπλαςτεία, βιοτεχνίεσ τροφίμων, για τθν ενίςχυςθ του
εναλλακτικοφ ειςοδιματοσ των κατοίκων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Αναφορικά με τον τομζα του εμπορίου είναι
επιλζξιμεσ πράξεισ ίδρυςθσ ι και εκςυγχρονιςμοφ επιχειριςεων οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται μονάχα ςτθν
πϊλθςθ τοπικϊν προϊόντων ι πϊλθςθ αγροτικϊν προϊόντων πχ. Ηωοτροφζσ.
Ματά τθν υλοποίθςι τουσ, επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν,
αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ για εξοικονόμθςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων.
Ρι ενιςχφςεισ καλφπτουν δαπάνεσ για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, αγορά
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και γενικζσ δαπάνεσ.
Ματά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν
διαφοροποιιςεων, κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων παρεμβάςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.000,00 € ενϊ τα
ποςοςτά ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκουν μζχρι 50 % για πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ και 45 % για μεςαίεσ .
Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ
δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο τοπικοφ
προγράμματοσ

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

600.000,00 €

9,68%

8,18%

Δθμόςια Δαπάνθ

300.000,00 €

7,66%

5,94%

Ιδιωτικι υμμετοχι

300.000,00 €

13,12%

13,12%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Θ ςτιριξθ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ
και ςε γεωργοφσ ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Φιμι Βάςθσ
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
5%
100
5
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
Υφςταςθ Φορζα
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
Επαγγελματικι εμπειρία (Σροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
πρόταςθσ)
(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογιται
με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ)
Φίτλοι Υπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.
Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ
Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι
επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ
Μαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ
Σροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ
Σροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ ανζργων
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
άνεργοι ζωσ 3 χρόνια
Σροϊκθςθ νεανικιs επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ
* 100%
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ
Επιτροπισ 2003/361/ΕΜ)
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11

12

13

14

15

16

17

Σολφ μικρζσ επιχειριςεισ
Ξικρζσ επιχειριςεισ
Ξεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ
Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι
του τοπικοφ προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ μεταποίθςθσ
και βιοτεχνικζσ μονάδεσ)
Φο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο
Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε
χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχουκαταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία
Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων είναι
νζα ι προθγμζνθ ι γίνεται ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο παραγωγισ τθσ,
τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ
τθσ
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
ςθμάτων
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων
Σροςταςία περιβάλλοντοσ
Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5%
Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5%
Υυμβατότθτα με τθν Φοπικι Αρχιτεκτονικι
Διατθρθτζο ι παραδοςιακό κτίριο
Σαραδοςιακόσ οικιςμόσ
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
επζνδυςθs
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ
του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου
Υφνολο
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
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υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), κακϊσ και τθ δράςθ «19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων κακϊσ εξυπθρετοφν τουσ
ίδιουσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα, δθλαδι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και αφξθςθ
τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία, κακϊσ
και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και όλεσ τισ
δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ
Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.3
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ
του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα
κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.3.5
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 19 παρ. 1β / Μαν. ΕΕ 1305/2013 – Μ. 651/14
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Θ παροφςα δράςθ αφορά τθν ίδρυςθ, δθμιουργία νζων ι/και ανάπτυξθ εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων
επιχειριςεων ςτον τριτογενι τομζα τθσ οικονομίασ και ςυγκεκριμζνα, επιχειριςεισ – δραςτθριότθτεσ παροχισ
υπθρεςιϊν, που εξυπθρετοφν τθν τοπικι οικονομία και τον αγροτικό – νθςιωτικό πλθκυςμό. Ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά αναφζρονται: παιδικοί ςτακμοί, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ κ.α.
Αναφορικά με τθν Δθμοτικι Ενότθτα Χίου επιλζξιμοι κα είναι δικαιοφχοι, νζοι επιςτιμονεσ (πτυχιοφχοι) κάτω των
35 ετϊν.
Ματά τθν υλοποίθςι τουσ, επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν,
αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ για δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων.
Ρι ενιςχφςεισ καλφπτουν δαπάνεσ για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, αγορά
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και γενικζσ δαπάνεσ.
Ματά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν
διαφοροποιιςεων, κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων παρεμβάςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.000,00 € και το
ποςοςτό ενίςχυςθσ ανζρχεται ζωσ και 50 % των επιλζξιμων δαπανϊν με βάςει τον καν. (ΕΕ) 651/14 για μικρζσ και
πολφ μικρζσ επιχειριςεισ και 45 % για μεςαίεσ. Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ
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τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν.
1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)
Ποςοςτό (%) ςε
Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υποεπίπεδο τοπικοφ
μζτρου
προγράμματοσ
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ
600.000,00 €
9,68%
8,18%
Δθμόςια Δαπάνθ

300.000,00 €

7,66%

5,94%

Ιδιωτικι υμμετοχι

300.000,00 €

13,12%

13,12%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ. Υτθ ΔΕ Χίου αφορά μόνο πτυχιοφχουσ (επιςτιμονεσ) νζουσ γεννθμζνουσ μετά τθν
1/1/1982
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Θ ςτιριξθ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ
και ςε γεωργοφσ ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ Ξζγιςτθ Βακμ.
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
5%
100
5
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
100
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
50
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
0
δικαιολογθτικά
2
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
10%
100
11
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
100
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ
μζρουσ
των
απαιτοφμενων
60
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
30
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
3
Υφςταςθ Φορζα
5%
100
3
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
100
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
0
Επαγγελματικι εμπειρία (Σροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ
4
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ
5%
100
8
πρόταςθσ)
(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογιται
100
με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ)
5
Φίτλοι Υπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.
3%
100
5
Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ
100
Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι
επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν
50
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ
Μαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ
0
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Σροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ
Σροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ ανζργων
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
άνεργοι ζωσ 3 χρόνια
Σροϊκθςθ νεανικιs επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ * 100%
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ
Επιτροπισ 2003/361/ΕΜ)
Σολφ μικρζσ επιχειριςεισ
Ξικρζσ επιχειριςεισ
Ξεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ
Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι
του τοπικοφ προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν
υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
υπθρεςίεσ)
Ρργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο προϊόν ι
ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
ςθμάτων
Εφαρμογι
ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ
και
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
επζνδυςθs
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ

Φάκελορ Β

1%

100

2

100

50
3%

4%

100
100
50
100

2

4

100

50
15%

100

8

1%

100

1

100
50
0
15%

100

15

100
70
30
0
11%

100

3

100
2%

100

3

100
5%

100
100
60
30
0

4

5%

100

4

50
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του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
50
υλοποίθςθσ του ζργου
16
Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ
10%
100
10
Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν
100
Φοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα
Χπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν
0
Φοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), κακϊσ και τθ δράςθ «19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων κακϊσ εξυπθρετοφν τουσ
ίδιουσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα, δθλαδι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και αφξθςθ
τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία, κακϊσ
και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και όλεσ τισ
δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ
Σίτλοσ Δράςθσ

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.3
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν
αγροκτθμάτων
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.3.6
Νομικι βάςθ*
Μαν. ΕΕ 1305/2013 παράρτθμα ΙΙ
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Υτα πλαίςια τθσ υποδράςθσ εντάςςονται επενδφςεισ με αντικείμενο τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό
οικοτεχνιϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν ΜΧΑ 4912/120862/5-11-2015/ ΦΕΜ (Β) Αρικ.
2468/2015 για τθν οικοτεχνία. Υτον τομζα τθσ οικοτεχνίασ οι επενδφςεισ κα είναι μικρισ κλίμακασ και κα αφοροφν
προϊόντα δθμθτριακϊν, ιδίωσ απλά αρτοςκευάςματα (π.χ. παξιμάδια κ.λπ.) και ηυμαρικά, προϊόντα φυτικισ
προζλευςθσ με ι χωρίσ γλυκαντικζσ φλεσ, ιδίωσ γλυκά κουταλιοφ, μαρμελάδεσ, κομπόςτεσ, ηελζ φροφτων,
παςτζλια με ξθροφσ καρποφσ, πετιμζηι, μουςταλευριά, προϊόντα διατθρθμζνα με αλάτι, ξφδι και λάδι τρόφιμα
φυτικισ προζλευςθσ, προϊόντα ελιάσ αλείμματα, τουρςιά, ςάλτςεσ, προϊόντα διατθρθμζνα με
ξιρανςθ, ιδίωσ φροφτα και λαχανικά, ξθροί καρποί, όςπρια, αρωματικά φυτά, κ.λ.π
Σαράλλθλα θ δράςθ αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ ίδρυςθσ ι/και εκςυγχρονιςμοφ πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων
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που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςφμφωνα με το ΦΕΜ 1145/3-4-2017 για αυτά.
Μφριο άξονα ςχεδιαςμοφ τθσ δράςθσ αποτελεί θ περιβαλλοντικι διάςταςθ. Θ ςτιριξθ επενδφςεων ςτθ
μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων, βαςίηεται ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (με παραγωγι προϊόντων με
μικρότερο ενεργειακό αποτφπωμα) και των πόρων για μετάβαςθ ςε μια οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον, με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξθ και απαςχόλθςθ. Υτα πλαίςια τθσ δράςθσ δφναται να ενιςχυκοφν καινοτόμεσ
πρακτικζσ μζςω τθσ εφαρμογισ μεκόδων και διαδικαςιϊν που ενςωματϊνουν δραςτθριότθτεσ παραγωγισ και
μεταποίθςθσ που ςυνίςτανται ςε καινοτόμεσ διαδικαςίεσ ι μεκόδουσ. Ρ καινοτόμοσ χαρακτιρασ μπορεί να
περιλαμβάνει δράςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων, ςτθ δθμιουργία νζων καινοτόμων και βελτιωμζνων προϊόντων.
Η ζνταςθ ενίςχυςθσ ορίηεται βάςθ του Παραρτιματοσ ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013) ςτο 75% των επιλζξιμων
δαπανϊν (Μικρά νθςιά του Αιγαίου).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο τοπικοφ
προγράμματοσ

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

200.000,00 €

3,23%

2,73%

Δθμόςια Δαπάνθ

150.000,00 €

3,83%

2,97%

50.000,00 €

2,19%

2,19%

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Αγρότεσ (εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο αγροτϊν) βάςει του Ο. 4235/2016 – άρκ. 56
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
10%
100
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
100
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
50
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
0
2
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
10%
100
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
100
Εξαςφάλιςθ
μζρουσ
των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
60
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
30
3
Υφςταςθ Φορζα
5%
100
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
100
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
0
4
Φίτλοι Υπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.
3%
100
Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ
100
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Ξζγιςτθ Βακμ.
5

10

3

3

Σελίδα 65

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι
επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ
Μαμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ
Σροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο
ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ
Σροϊκθςθ νεανικιs επιχειρθματικότθτασ
Ρ δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν
Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50% νζοι ≤ 35 ετϊν
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ * 100%
Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι
του τοπικοφ προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
καινοτομίασκαι νζων τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
υπθρεςίεσ)
Ρργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο προϊόν ι
ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν
ςθμάτων
Εφαρμογι
ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ
και
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων
Σροςταςία περιβάλλοντοσ
Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5%
Σοςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5%
Υυμβατότθτα με τθν Φοπικι Αρχιτεκτονικι
Διατθρθτζο ι παραδοςιακό κτίριο
Σαραδοςιακόσ οικιςμόσ
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
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0
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Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
επζνδυςθs
5%
100
5
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ
του ζργου
50
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου
50
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), κακϊσ και τθ δράςθ «19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων κακϊσ εξυπθρετοφν τουσ
ίδιουσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα, δθλαδι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και αφξθςθ
τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία, κακϊσ
και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και όλεσ τισ
δράςεισ που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
 Μακϊσ και με τα λοιπά προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ αγροτικισ οικονομίασ του Χπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ (πχ. 4.2.1, 4.2.2. κλπ)
Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ
14

Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Σίτλοσ υποδράςθσ

Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ
19.2.4
Υτιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον
αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. Σαιδικοί ςτακμοί, αγροτικά
ιατρεία, κλπ)
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.4.2
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 20/ Μαν. Ε.Ε. 1305/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Θ ςυγκεκριμζνθ υπο-δράςθ περιλαμβάνει ζργα ανάπλαςθσ και βελτίωςθσ υποδομϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ και τθ βελτίωςθ τθσ παροχισ βαςικϊν υπθρεςιϊν. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά
αναφζρονται, παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, ΜΑΣΘ, Μζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ κλπ. Ρι κάτοικοι
ςτθν φπαικρο του νθςιοφ τθσ Χίου (πλθν τθσ ΔΕ Χίου και Ρμθροφπολθσ), κακϊσ και των Ψαρϊν και των Ρινουςςϊν
αντιμετωπίηουν το ηιτθμα τθσ απομόνωςθσ τουσ, πολφ περιςςότερο από τουσ υπόλοιπουσ κατοίκουσ του νθςιοφ,
και ςυχνά ςτεροφνται πρόςβαςθσ ακόμα και ςε βαςικζσ κοινωνικζσυπθρεςίεσ. Αποτελεί ηιτθμα υψίςτθσ ςθμαςίασ
θ πρόςβαςθ όλων των κατοίκων ςε τζτοιεσ δομζσ, πλιρωσ εξοπλιςμζνων προκειμζνου να ενιςχυκεί το αίςκθμα
αςφάλειασ τουσ. Για το ςκοπό αυτό θ δθμιουργία τζτοιων κοινωνικϊν υποδομϊν που καλφπτουν βαςικζσ
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υπθρεςίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ του τοπικου πλθκυςμοφ, όπου χρειάηεται, κακίςταται αναγκαία.
Σροτεραιότθτα, λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ του τομζα τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, κα δοκεί ςτθν δθμιουργία
αγροτικϊν ιατρείων.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων παρεμβάςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.000,00 €.
Φο μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει ζωσ και το 100% των επιλζξιμων δαπανϊν.
Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναιανακτιςιμοσ
δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)
Ποςοςτό (%) ςε
Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υποεπίπεδο τοπικοφ
μζτρου
προγράμματοσ
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ
150.000,00 €
2,42%
2,04%
Δθμόςια Δαπάνθ
Ιδιωτικι υμμετοχι

150.000,00 €
0,00 €

3,83%

2,97%

0%

0%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι Φορείσ υλοποίθςθσ δφναται να είναι ΡΦΑ Α & Β Βακμοφ, κακϊσ και φορείσ του δθμοςίου τομζα κακ’
φλθν αρμόδιοι
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ Ξζγιςτθ Βακμ.

1

2

3

4

5

ΥΑΦΘΟΕΙΑ ΜΑΙ ΣΝΘΤΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
ΕΦΡΙΞΡΦΘΦΑ ΕΟΑΤΠΘΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ
μζρουσ
των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
ΑΟΑΓΜΑΙΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΑΠΘΥ
Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν
Φοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα
Χπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν Φοπικι /
Δθμοτικι Ενότθτα
ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΑΥ /ΦΣΕ ι ΣΙΝΡΦΙΜΩΟ
ΜΑΙΟΡΦΡΞΩΟ ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ
ΟΑΙ
ΧΙ
ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΘΦΕΥ ΧΣΡΔΤΑΥΘΥ (ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΑ ΑΓΤΡΦΙΜΩΟ
ΙΑΦΤΕΙΩΟ)
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ΟΑΙ
100
ΡΧΙ
0
ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ (ΕΙΔΙΜΡΙ ι ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΡΙ
6
ΥΦΡΧΡΙ ΦΡΧ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΣΡΧ
15%
100
15
ΕΠΧΣΘΤΕΦΡΧΟΦΑΙ ΞΕ ΦΘΟ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφορφν ςτθν
100
υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφορφν
70
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφορφν
30
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
0
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
7
ΥΧΞΒΑΦΡΦΘΦΑ ΞΕ ΦΘΟ ΦΡΣΙΜΘ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ
2%
100
2
Διατθρθτζο ι παραδοςιακό κτίριο
100
Σαραδοςιακόs οικιςμόs
50
8
ΤΕΑΝΙΥΦΙΜΡΦΘΦΑ- ΑΠΙΡΣΙΥΦΙΑ ΜΡΥΦΡΧΥ
10%
100
15
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
100
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
60
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
30
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
0
ΤΕΑΝΙΥΦΙΜΡΦΘΦΑ ΧΤΡΟΡΔΙΑΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ
10%
100
10
9
ΕΣΕΟΔΧΥΘΥ
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ
50
του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
50
υλοποίθςθσ του ζργου
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ άλλεσ υποδράςεισ ςτθν ίδια δράςθ 19.2.4 κακϊσ και τθν δράςθ 19.2.6
ανάπτυξθ και βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν, διότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν
τα ίδια αποτελζςματα.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με δράςεισ που υλοποιοφνται (ι υλοποιικθκαν πρόςφατα) ςτθν ευρφτερθ
περιοχι ςτα πλαίςια:
 Ρλοκλθρωμζνο ςχζδιο αςτικισ ανάπτυξθσ Χίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ: Ανάπλαςθ δθμοτικοφ
χϊρου ςτθν περιοχι Φάρκαινα, εξοπλιςμόσ δθμοτικοφ ιατρείου εντόσ του φρουρίου, δθμιουργία
υποδομϊν προςβαςιμότθτασ και επιςκεψιμότθτασ ΑΞΕΑ ςτα δθμοτικά κτίρια και ςε κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ, κακϊσ και προμικεια ειδικοφ οχιματοσ μεταφοράσ ΑΞΕΑ κ.α.)
 Ρλοκλθρωμζνο Υχζδιο Ανάπτυξθσ Σεριοχϊν Χπαίκρου Χίου και ςυγκεκριμζνα αντιπλθμμυρικι προςταςία
περιοχισ «κλοφβα» κάμπου
 Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Μριτθ και νιςων Αιγαίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ: (αποκατάςταςθ
ΧΑΔΑ ΔΕ Χίου, Ματαςκευι ΥΞΑ Χίου, Ματαςκευι ΥΞΑ Αμανισ, κ.α.)
 ΥΑΦΑ Δ. Χίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ: εςωτερικζσ και αγροτικζσ οδοποιίεσ ςε διάφορα
τμιματα του νθςιοφ, μζτρα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ κα.)
Ρι παραπάνω αναπτυξιακζσ δράςεισ περιλαμβάνουν παρεμβάςεισ που ζχουν άμεςο ςτόχο τθν βελτίωςθ του
επιπζδου διαβίωςθσ των κατοίκων και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ.
Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ

Φάκελορ Β

Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ
19.2.4
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Σίτλοσ υποδράςθσ

Υτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ
αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ
μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.))

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
Νομικι βάςθ*

19.2.4.3
Άρκρο 20/ Μαν. Ε.Ε. 1305/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Θ δράςθ αφορά τθν δθμιουργία ι τθν ανάπτυξθ – βελτίωςθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τον τοπικό πλθκυςμό
όπωσ:
 Ακλθτικά Σάρκα / παιδικζσ χαρζσ
 Η ζςγκεκπιμένη δπάζη αθοπά ηη δημιοςπγία ή ανάπηςξή ή βεληίωζη παιδικών σαπών ζε ζςνδςαζμό
με αθληηικά πάπκα. Σεριπατθτικζσ διαδρομζσ
Θ δράςθ αφορά τθν δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου περιπατθτικϊν διαδρομϊν, , ςε περιοχζσ
ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ και πλοφςιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Θ Σεριφερειακι Ενότθτα Χίου, γνωρίηει δθμογραφικι παρακμι και γιρανςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Ωςτόςο, τα
τελευταία χρόνια διαπιςτϊνεται μια ανανζωςθ του ενδιαφζροντοσ εκ μζρουσ των κατοίκων των πόλεων, οι οποίοι
αναηθτοφν να εγκαταςτακοφν ςε περιοχζσ κακαρζσ, ιςυχεσ, μακριά από ρφπουσ, φυςικά όμορφεσ κλπ. Θ επιλογι
αυτι ζγκειται ςε αυτό που ονομάηουμε ποιότθτα ηωισ.
Θ ςυγκράτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ προχποκζτει τθν βελτίωςθ και τθν ανάπτυξθ νζων υποδομϊν και
υπθρεςιϊν, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ αναψυχισ και του πολιτιςμοφ.
Υτόχοσ τθσ δράςθσ είναι με τθν δθμιουργία των υποδομϊν που αναφζρκθκαν παραπάνω να καλυφκοφν
γεωγραφικά θ πλειοψθφία των κατοίκων τισ περιοχισ ςε χϊρουσ αναψυχισ, ςφγχρονουσ, αςφαλείσ, φιλικοφσ προσ
τον χριςτθ και φυςικά απόλυτα προςαρμοςμζνων ςτον φυςικό και αρχιτεκτονικό χαρακτιρα κάκε περιοχισ.
Επίςθσ θ δράςθ αφορά ενζργειεσ προβολισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, δθλαδι ολόκλθρθσ τθσ Σ.Ε. Χίου, ωσ
τουριςτικοφ προοριςμοφ ςε ξζνεσ αλλά και εγχϊριεσ αγορζσ. Θ Χίοσ τον τελευταίο χρόνο ζχει χάςει ςχεδόν
ολόκλθρθ τθν ηιτθςθ τθσ, ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ, τόςο ςτθν εγχϊρια αγορά, όςο και ςτισ αγορζσ του
εξωτερικοφ, εξαιτίασ τθσ ζξαρςθσ του προςφυγικοφ – μεταναςτευτικοφ ηθτιματοσ, κακϊσ υπιρξε ζνασ από τουσ
βαςικοφσ δζκτεσ των προςφυγικϊν ροϊν. Ξοναδικι αγορά, ςτθν οποία παρά τθν αςτάκεια τθσ, παραμζνει θ Χίοσ
ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ είναι αυτι τθσ Φουρκίασ.
Σροτεραιότθτα τθσ τοπικισ κοινωνίασ, αλλά και των τοπικϊν φορζων και επιχειριςεων είναι θ όςο τον δυνατόν
πιο άμεςθ ανάκτθςθ του χαμζνου εδάφουσ ςτον τουριςτικό τομζα, με προβολι των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων
τθσ περιοχισ και τθσ ανάπτυξθσ ενόσ διαφορετικοφ μοντζλου τουριςτικισ ανάπτυξθσ από αυτόν του μαηικοφ
τουριςμοφ.
Υτόχοσ τθσ δράςθσ είναι να γίνουν ολοκλθρωμζνεσ και καλά ςχεδιαςμζνεσ ενζργειεσ που κα ζχουν ζνα εμφανζσ
και μετριςιμο αποτζλεςμα.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων παρεμβάςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.000,00 €. Για άυλεσ
ενζργειεσ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000,00 €.
Φο μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει ζωσ και το 100% των επιλζξιμων δαπανϊν.
Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναιανακτιςιμοσ
δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
εματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)
Ποςοςτό (%) ςε
Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υποεπίπεδο τοπικοφ
μζτρου
προγράμματοσ
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ
500.000,00 €
8,06%
6,82%
Δθμόςια Δαπάνθ
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500.000,00 €

12,77%

9,90%
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Ιδιωτικι υμμετοχι

0,00 €

0%

0%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι Φορείσ υλοποίθςθσ δφναται να είναι ΡΦΑ Α & Β Βακμοφ και εταιρείεσ τουσ, κακϊσ και ιδιωτικοί φορείσ
με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων (πχ. περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ- ομάδεσ)
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Φιμι Βάςθσ

1

2

3

4

5

6

6

ΥΑΦΘΟΕΙΑ ΜΑΙ ΣΝΘΤΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
ΕΦΡΙΞΡΦΘΦΑ ΕΟΑΤΠΘΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ
μζρουσ
των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
ΑΟΑΓΜΑΙΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΑΠΘΥ
Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν
Φοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα
Χπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν Φοπικι /
Δθμοτικι Ενότθτα
ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΑΥ /ΦΣΕ ι ΣΙΝΡΦΙΜΩΟ
ΜΑΙΟΡΦΡΞΩΟ ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ
ΟΑΙ
ΧΙ
ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΘΦΕΥ ΧΣΡΔΤΑΥΘΥ (ΥΧΟΔΙΑΥΞΡΥ ΣΑΙΔΙΜΩΟ
ΧΑΤΩΟ ΞΕ ΑΘΝΘΦΙΜΑ ΣΑΤΜΑ/ΣΕΤΙΣΑΦΙΜΕΥ
ΔΙΑΔΤΡΞΕΥ/ΣΤΡΒΡΝΘ-ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΣΕΤΙΡΧΩΟ)
ΟΑΙ
ΡΧΙ
ΥΧΥΦΑΥΘ ΦΡΤΕΑ
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται
ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ (ΕΙΔΙΜΡΙ ι ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΡΙ
ΥΦΡΧΡΙ
ΦΡΧ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΣΡΧ ΕΠΧΣΘΤΕΦΡΧΟΦΑΙ
ΞΕ ΦΘΟ
ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφορφν ςτθν
υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφορφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφορφν

Φάκελορ Β

15%

100

15

100

50

0
15%

100

20

100
50
0
10%

100

10

100
0
5%

100

5

100
0
20%

100

20

5%

100
0
100

5

100
0

10%

100

15

100
70
30
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ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
0
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
7
ΤΕΑΝΙΥΦΙΜΡΦΘΦΑ- ΑΠΙΡΣΙΥΦΙΑ ΜΡΥΦΡΧΥ
10%
100
15
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
100
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
60
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
30
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
0
ΤΕΑΝΙΥΦΙΜΡΦΘΦΑ ΧΤΡΟΡΔΙΑΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ
8
10%
100
10
ΕΣΕΟΔΧΥΘΥ
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ
50
του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
50
υλοποίθςθσ του ζργου
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ άλλεσ υποδράςεισ ςτθν ίδια δράςθ 19.2.4 κακϊσ και με όλεσ τισ
υποδράςεισ τθσ δράςθσ «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν
ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» που αφοροφν
κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και 19.2.3.3), και τθν δράςθ 19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων,
διότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με δράςεισ που υλοποιοφνται (ι υλοποιικθκαν πρόςφατα) ςτθν ευρφτερθ
περιοχι ςτα πλαίςια:
 Ρλοκλθρωμζνο ςχζδιο αςτικισ ανάπτυξθσ Χίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ: Διαμορφϊςεισ
κοινόχρθςτων χϊρων Φρουρίου – Νάδθσ, Ανάπλαςθ δθμοτικοφ χϊρου ςτθν περιοχι Φάρκαινα)
 Ρλοκλθρωμζνο Υχζδιο Ανάπτυξθσ Σεριοχϊν Χπαίκρου Χίου και ςυγκεκριμζνα το ζργο Αποκατάςταςθ
αρχαιολογικοφ χϊρου Δαςκαλόπετρασ και αρχιτεκτονικι παρζμβαςθ δθμιουργίασ πολιτιςτικισ διαδρομισ
ανάδειξθσ τθσ ναυτικισ παράδοςθσ κ.α.)
 Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Μριτθ και νιςων Αιγαίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ: (διαμόρφωςθ
περιβάλλοντα χϊρου ανοικτοφ κεάτρου ΔΕ Μαρδαμφλων Διμου Χίου κ.α.)
 ΥΑΦΑ Δ. Χίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ: Επιςκευι και ςυντιρθςθ παιδικϊν χαρϊν, ςιμανςθ
πεηοπορικϊν διαδρομϊν και διαδρομϊν mountainbike κ.α.)
 Ρλοκλθρωμζνο Υχζδιο Ανάπτυξθσ Σεριοχϊν Χπαίκρου Χίου και ςυγκεκριμζνα το ζργο Κδρυςθ και
εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ
 Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Μριτθ και νιςων Αιγαίου και ςυγκεκριμζνα το ζργο δράςεισ τουριςτικισ
προβολισ Χίου
Ρι παραπάνω αναπτυξιακζσ δράςεισ περιλαμβάνουν παρεμβάςεισ που ζχουν άμεςο ςτόχο τθν βελτίωςθ του
επιπζδου διαβίωςθσ των κατοίκων και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ ι ςτόχο ζχουν τθν προβολι και
ανάδειξθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ.
Σίτλοσ Δράςθσ
Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ
Κωδικόσ Δράςθσ
19.2.4
Σίτλοσ υποδράςθσ
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.4.4
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 20/ Μαν. Ε.Ε. 1305/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)

Φάκελορ Β
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Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ εφαρμογισ και θ ιςτορία τθσ ςυγκαταλζγονται ανάμεςα ςτα ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα τθσ Σ.Ε. Χίου και απαιτείται πλιρθσ ενεργοποίθςθ των υφιςτάμενων πόρων. Από ηην
ςποδπάζη ενιζσύονηαι οι πολιηιζηικέρ εκδηλώζειρ με ζκοπό ηην ςποζηήπιξη επιλεγμένων μνημείων. τθσ
περιοχισ εφαρμογισ ΦΑΣΦοΜ τα οποία λειτουργοφν ι ζχουν τισ προχποκζςεισ να λειτουργιςουν ωσ ιδιαίτερο
ςθμείο αναφοράσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ που βρίςκονται και να λειτουργιςουν και ωσ πόλοσ ζλξθσ
επιςκεπτϊν, μζςω τθσ διοργάνωςθσ διαφόρων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςε αυτά.
Θ δράςθ περιλαμβάνει μια ςειρά από άυλεσ ενζργειεσ – πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που ςτόχο κα ζχουν να
λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά προσ τισ υφιςτάμενεσ πολιτιςτικζσ υποδομζσ, ϊςτε να τισ αναδείξουν
(αναφζρεται ενδεικτικά πχ. Ξια δράςθ livinghistory).
Είναι αυτονόθτο ότι οι όποιεσ παρεμβάςεισ κα πρζπει να υλοποιοφνται ςφμφωνα με τα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ και του τοπικοφ φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Φα ζργα τα οποία αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό
των 50.000,00 € για δθμόςιου χαρακτιρα ζργα. Φο μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει ζωσ και το
100% των επιλζξιμων δαπανϊν.
Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναιανακτιςιμοσ
δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Διατιρθςθ – βελτίωςθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)
Ποςοςτό (%) ςε
Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υποεπίπεδο τοπικοφ
μζτρου
προγράμματοσ
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ
20.000,00 €
0,32%
0,27%
Δθμόςια Δαπάνθ
Ιδιωτικι υμμετοχι

20.000,00 €
0,00 €

0,51%

0,40%

0%

0%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι Φορείσ υλοποίθςθσ δφναται να είναι ΡΦΑ Α & Β Βακμοφ ι/και οι εταιρείεσ τουσ, κακϊσ και λοιποί
φορείσ του δθμοςίου κακ’ φλθν αρμόδιοι
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ Ξζγιςτθ Βακμ.

1

2

3

ΥΑΦΘΟΕΙΑ ΜΑΙ ΣΝΘΤΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
ΕΦΡΙΞΡΦΘΦΑ ΕΟΑΤΠΘΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ
μζρουσ
των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
ΥΧΥΦΑΥΘ ΦΡΤΕΑ
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20%
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100
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Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
100
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται
0
ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ (ΕΙΔΙΜΡΙ ι ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΡΙ
ΥΦΡΧΡΙ
4
ΦΡΧ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΣΡΧ ΕΠΧΣΘΤΕΦΡΧΟΦΑΙ
15%
100
15
ΞΕ ΦΘΟ
ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφορφν
100
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφορφν
70
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφορφν
30
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των
0
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
ΕΣΑΟΑΝΘΨΙΞΡΦΘΦΑ ΕΜΔΘΝΩΥΘΥ ΥΦΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΦΡΧ
7
ΣΑΤΡΟΦΡΥ ΥΧΕΔΙΡΧ
20%
100
15
ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΘΥΘΥ
Διοργάνωςθ για 4 και άνω ζτθ
100
Διοργάνωςθ για 2 ι 3 ζτθ
50
Διοργάνωςθ για 1 ζτοσ
0
ΦΧΥΘ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΕΜΔΘΝΩΥΘΥ ΣΡΧ ΥΧΟΔΕΕΦΑΙ ΞΕ
8
ΙΥΦΡΤΙΑ
20%
100
15
ΜΑΙ ΦΡΣΙΜΑ ΔΤΩΞΕΟΑ
Σολιτιςτικό γεγονόσ
40
Ιςτορικό γεγονόσ
40
Ακλθτικό γεγονόσ
20
Υφνολο
100%
100
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ άλλεσ υποδράςεισ ςτθν ίδια δράςθ 19.2.4 κακϊσ και με όλεσ τισ
υποδράςεισ τθσ δράςθσ «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν
ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» που αφοροφν
κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και 19.2.3.3), διότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και
επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με δράςεισ που υλοποιοφνται (είτε υλοποιικθκαν πρόςφατα) ςτθν ευρφτερθ
περιοχι ςτα πλαίςια:
 Ρλοκλθρωμζνο ςχζδιο αςτικισ ανάπτυξθσ Χίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ: επανάχρθςθ του
κτιρίου τθσ Ρκωμανικισ ςχολισ ςτο Μάςτρο τθσ πόλθσ Χίου, Αποκατάςταςθ και ανάδειξθ
οχυρωματικοφ τοιχίςματοσ φρουρίου Μάςτρου Χίου, Ανάδειξθ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων κλθρονομιάσ
οδοφ Απλωταριάσ και διαμόρφωςθ οδοφ Απλωταριάσ κ.α.)
 Ρλοκλθρωμζνο Υχζδιο Ανάπτυξθσ Σεριοχϊν Χπαίκρου Χίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ:
Βελτίωςθ πολιτιςτικϊν υποδομϊν τθσ πλατείασ Μαρουλοφ Θυμιανϊν, Βετλίωςθ πολιτιςτικϊν και
περιβαλλοντικϊν υποδομϊν ςχολείου Βολιςςοφ, Αναςτφλωςθ Ξφλων Ανζμωνα, Αποκατάςταςθ
αρχαιολογικοφ χϊρου Δαςκαλόπετρασ και αρχιτεκτονικι παρζμβαςθ δθμιουργίασ πολιτιςτικϋσθ
διαδρομισ ανάδειξθσ τθσ ναυτικισ παράδοςθσ κ.α.)
 Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Μριτθ και νιςων Αιγαίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ:
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(διαμόρφωςθ πλατείασ Βαρβάκθ και πλατείασ Δθμαρχείου Ψαρϊν, δράςεισ τουριςτικισ προβολισ
Χίου κ.α.)
 ΥΑΦΑ Δ. Χίου (ενδεικτικά αναφζρονται οι δράςεισ: αποκατάςταςθ κτιρίων οδοφ Δθμοκρατίασ, Επιςκευι
ςυντιρθςθ διαρρφκμιςθ δθμοτικϊν κτιρίων Βόρειασ Χίου, ΔΕ Αμανισ και Μαρδαμφλλων
Ρι παραπάνω αναπτυξιακζσ δράςεισ περιλαμβάνουν παρεμβάςεισ που ςτόχο ζχουν τθν ανάδειξθ των
πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου.
Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Σίτλοσ υποδράςθσ

Ανάπτυξθ και βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν
19.2.6
Σρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυργκαγιζσ και άλλεσ
φυςικζσ καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.6.1
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 21/ Μαν. ΕΕ 1305/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Θ δράςθ αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ υποδομϊν πρόλθψθσ και προςταςίασ από τισ πυρκαγιζσ ςτα
υφιςτάμενα δάςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
Φο νθςί τθσ Χίου ζχει δεχτεί ιςχυρότατα πλιγματα από τισ πυρκαγιζσ του 2012 ςτθ νότια Χίο, οι οποίεσ
επαναλιφκθκαν ςε ζνα τμιμα ξανά το καλοκαίρι του 2016, τόςο ςε επίπεδο καταςτροφισ και αλλοίωςθσ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ, όςο και ςε επίπεδο οικονομικϊν δεδομζνων, αφοφ καταςτράφθκαν μεγάλεσ εκτάςεισ με
μαςτιχόδεντρα. Επιπλζον, θ πρόςφατθ φωτιά ςτθ ΒΔ Χίο, ζφταςε μζχρι και ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ, με
αποτζλεςμα να υπάρξουν ςοβαρζσ ηθμιζσ τόςο ςτο φυςικό περιβάλλον όςο και ςε ιδιωτικζσ περιουςίεσ.
Θ προμικεια ςφγχρονου εξοπλιςμοφ άμεςθσ ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ και ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ αποτελεί πλζον
αναγκαιότθτα για τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των πυρκαγιϊν ςε υφιςτάμενα δάςθ τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ. Επιπλζον απαιτοφνται ζργα που κα διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ και τθν πυρόςβεςθ αυτϊν
των δαςϊν ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. Ξε το ςυγκεκριμζνο ζργο επιτυγχάνεται αφενόσ να διατθρθκεί ο
υφιςτάμενοσ φυςικόσ πλοφτοσ του νθςιοφ και αφετζρου θ φφςθ ςιγά ςιγά να αρχίςει να επουλϊνει τισ πλθγζσ τθσ,
αποκακιςτϊντασ το φυςικό τοπίο, ςτισ κατεςτραμμζνεσ περιοχζσ.
Υτόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ του αγροτικοφ χϊρου, το οποίο ςυνδυάηεται
άμεςα και με τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. Ρι παρεμβάςεισ δεν κα ζχουν αποςπαςματικό
χαρακτιρα, αλλά κα καλυφκοφν όςο το δυνατόν μεγαλφτερεσ δαςικζσ εκτάςεισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων παρεμβάςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.00,00 €.. Φο μζγιςτο
ποςοςτό ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει ζωσ και το 100% των επιλζξιμων δαπανϊν.
Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ
δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται

Ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι .
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπομζτρου

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο τοπικοφ
προγράμματοσ

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

100.000,00 €

1,61%

1,36%

Δθμόςια Δαπάνθ

100.000,00 €

2,55%

1,98%

0%

0%

Ιδιωτικι υμμετοχι

0,00 €
Περιοχι Εφαρμογισ

λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Φορείσ του δθμοςίου τομζα, κακ’ υλθν αρμόδιοι
ΚριτιριαΕπιλογισ
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Α.Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Μριτιρια
ΥΑΦΘΟΕΙΑ ΜΑΙ ΣΝΘΤΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
ΕΦΡΙΞΡΦΘΦΑ ΕΟΑΤΠΘΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ
μζρουσ
των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
ΑΟΑΓΜΑΙΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΑΠΘΥ
Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν
Φοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα
Χπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν Φοπικι /
Δθμοτικι Ενότθτα
ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΑΥ /ΦΣΕ ι ΣΙΝΡΦΙΜΩΟ
ΜΑΙΟΡΦΡΞΩΟ ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ
ΟΑΙ
ΧΙ
ΥΧΥΦΑΥΘ ΦΡΤΕΑ
Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται
ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ (ΕΙΔΙΜΡΙ ι ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΡΙ
ΥΦΡΧΡΙ
ΦΡΧ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΣΡΧ ΕΠΧΣΘΤΕΦΡΧΟΦΑΙ
ΞΕ ΦΘΟ
ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΦΘΥ ΣΤΡΦΑΥΘΥ
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφορφν ςτθν
υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφορφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφορφν
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ
ΣΕΤΙΡΧΕΥ ΣΡΧ ΕΧΡΧΟ ΧΣΡΥΦΕΙ ΦΧΥΙΜΕΥ ΜΑΦΑΥΦΤΡΦΕΥ
ΟΑΙ
ΧΙ
ΤΕΑΝΙΥΦΙΜΡΦΘΦΑ- ΑΠΙΡΣΙΥΦΙΑ ΜΡΥΦΡΧΥ
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
ΤΕΑΝΙΥΦΙΜΡΦΘΦΑ ΧΤΡΟΡΔΙΑΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ
ΕΣΕΟΔΧΥΘΥ

Φάκελορ Β

Βαρφτθτα

Ξοριοδότθςθ

Ξζγιςτθ Βακμ.

15%

100

15

100

50

0
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Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ
50
του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
50
υλοποίθςθσ του ζργου
Υφνολο
100%
100
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ δράςεισ
 Βαςικζσ υπθρεςίεσ και ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ (19.2.4) και ςυγκεκριμζνα τισ
υποδράςεισ 19.2.4.3 και 19.2.4.4
 Ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικόσ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε
εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ (19.2.2) και ςυγκεκριμζνα τθν υποδράςθ (19.2.2.3)
 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάτπυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
περιοχισ εφαρμογισ (19.2.3) και ςυγκεκριμζνα τθν υποδράςθ (19.2.3.3).
διότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνζργεια με δράςεισ που υλοποιοφνται ςτθν ευρφτερθ περιοχι ςτα πλαίςια τθσ
ΥΑΦΑ Συροπροςταςίασ του Δ. Χίου θ οποία μεταξφ άλλων περιλαμβάνει επζκταςθ και πυροςβεςτικϊν δικτφων και
δεξαμενϊν, ςυντιρθςθ αγροτικϊν, δαςικϊν δρόμων και αντιπυρικϊν ηωνϊν ςε όλο τον Διμο Χίου κλπ.
Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Σίτλοσ υποδράςθσ

υνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων
19.2.7
Υυνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και
τθν κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
19.2.7.3
Νομικι βάςθ*
Άρκρο 35/ Μαν. ΕΕ 1305/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Θ παροφςα δράςθ αφορά ςτθν ςτιριξθ των δικτφων (cluster) με δυνατότθτα ενίςχυςθσ ενεργειϊν δικτφωςθσ ςυνεργαςίασ μικρϊν επιχειριςεων ςτον τουριςτικό τομζα. Φο δίκτυο που κα δθμιουργθκεί κα πρζπει να αποτελείται
κατ’ ελάχιςτον από 5 μζλθ. Υκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ από κοινοφ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που ζχουν ςχζςθ
με διάφορουσ τομείσ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ κακϊσ και θ επίτευξθ επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν
που κα επιτρζψουν ςτισ επιχειριςεισ / μζλθ να διειςδφςουν ςε νζεσ αγορζσ πζρα από αυτζσ που τουσ επιτρζπει θ
δικι τουσ μζχρι τϊρα δράςθ και ικανότθτα και θ ενίςχυςθ των καινοτόμων παρεμβάςεων.
Ρι ενιςχφςεισ καλφπτουν δαπάνεσ για μελζτεσ-επιχειρθματικά ςχζδια, εμψφχωςθ, δικτφωςθ και λειτουργικζσ
δαπάνεσ.
Ματά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του κεςμικοφ
πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν διαφοροποιιςεων
κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Φο ποςοςτό ενίςχυςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων ανζρχεται ςτο 65 %.
Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) δεν είναι επιλζξιμοσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΣΑ (άρκρο 69§3γ του Μαν. 1303/2013).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)
Ποςοςτό (%) ςε
Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υποεπίπεδο τοπικοφ
μζτρου
προγράμματοσ
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υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

84.000,00 €

1,35%

1,15%

Δθμόςια Δαπάνθ

42.000,00 €

1,07%

0,83%

Ιδιωτικι υμμετοχι

42.000,00 €

1,84%

1,84%

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Υχιματα ςυνεργαςίασ φορζων με νομικι οντότθτα ςτθν οποία κα προςδιορίηεται ο επικεφαλισ εταίροσ και κα
διακζτουν εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ (ςφμφωνο ςυνεργαςίασ). Φα εν λόγω ςχιματα κα απαρτίηονται από
τουλάχιςτον δφο ενδιαφερόμενουσ φορείσ.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Ξζγιςτθ Βακμ.
1
Υαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
5%
100
5
Υαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
100
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
50
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
0
δικαιολογθτικά
2
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
10%
100
10
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων
100
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ
μζρουσ
των
απαιτοφμενων
60
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Χποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
30
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
3
Υφςταςθ Φορζα
10%
100
3
Ζχει ςυςτακεί ο φορζαs υλοποίθςθs τθs επζνδυςθs
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται
100
ςφςταςθ φορζα
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζαs που απαιτείται
0
4
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ
10%
100
10
(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί - μζγιςτοσ
100
αρικμόσ βακμολογοφμενων μελϊν 10)
Εμπειρία του υπευκφνου ςτθν εκτζλεςθ και ςυντονιςμό
5
ζργου ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει
10%
100
10
τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο ςυνεργαςίασ)
Οαι
100
χι
0
Ικανότθτα, εμπειρία και αξιοπιςτία των μελϊν του
6
10%
100
10
δικτφου
Σοςοςτό >50% των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
100
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ
Σοςοςτό <50% των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ ζχει
0
ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ
7
10%
100
8
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Σοςοςτό ίδιων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ * 100%
Υκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι
8
15%
100
12
του τοπικοφ
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προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ
τθσ πρόταςθσ )
Υυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
100
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που αφοροφν
70
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που αφοροφν
30
ςτθν υπο-δράςθ
Υυςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30% των ςτόχων
0
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Μαινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ
9
καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (τουριςμόσ /
10%
100
4
υπθρεςίεσ)
Ρργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο προϊόν ι
100
ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία
10
Τεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
5%
100
5
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
100
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
60
10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
30
100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
0
Τεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
11
5%
100
5
επζνδυςθs
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεκοσ
50
του ζργου
Ρρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
50
υλοποίθςθσ του ζργου
Υφνολο
100%
ΞΕΓΙΥΦΘ ΔΧΟΑΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
100
ΕΝΑΧΙΥΦΘ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (30% ΦΘΥ ΞΕΓΙΥΦΘΥ)
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), διότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ δράςεισ επιχοριγθςθσ που αφοροφν τθν
επιχειρθματικότθτα από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία, κακϊσ και
το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για τθν περίοδο 2014-2020, κακϊσ και όλεσ τισ δράςεισ
που ςτόχο ζχουν τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και με τον νζο αναπτυξιακό νόμο
4399/2016.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Σρόγραμμα Οεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ
 Σρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Αναβάκμιςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξι τουσ ςε νζεσ αγορζσ
 Επιχειρθματικι επανεκίνθςθ
 Οθςιωτικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα
Σρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ
Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Σίτλοσ υποδράςθσ
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Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
Νομικι βάςθ*

19.3.1.1
ΜΑΟ. 1305/2013 – Άρκρο 44
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ
Φο ςχζδιο «ΟΘΥΩΟ ΣΕΤΙΣΝΡΧΥ» αφορά τθ διαπεριφερειακι ςυνεργαςία των νθςιωτικϊν ΡΦΔ τθσ χϊρασ με κζμα τον
πολιτιςμό και τθν ανάπτυξθ. Φο ζργο είναι ςυνεχιηόμενο και κα υλοποιθκεί για τρίτθ προγραμματικι περίοδο με τθ
ςυμμετοχι των ΡΦΔ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα, με ενςωμάτωςθ εμπειρίασ προθγοφμενων ΡΦΔ
και διεφρυνςθ νζων εταίρων.
Φο ςχζδιο ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ανάπτυξθ του υπόβακρου για τθν εγκακίδρυςθ τθσ ζννοιασ πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ και τθ διαςφνδεςι τθσ με το νθςιωτικό χαρακτιρα το περιβάλλον και τον πολιτιςμό των
νθςιϊν.
Ειδικότεροι ςτόχοι είναι οι εξισ:
 Ανάδειξθ και διάδοςθ ποικίλων μορφϊν πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα για τθν
ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
 Διαςφνδεςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ και των τεχνϊν
 Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτα μνθμεία (αρχιτεκτονικά, ιςτορικά, περιβαλλοντικά και
πολιτιςτικά)
 Ενςωμάτωςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και υιοκζτθςθ νζων μεκόδων εμψφχωςθσ και
ενδυνάμωςθσ νζων που αςχολοφνται με τον πολιτιςμό
 Σροβολι και προϊκθςθ τθσ νθςιωτικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ με απϊτερο ςκοπό τθν ανάδειξθ των νθςιϊν ωσ
«τόπουσ πολιτιςμϊν και τεχνϊν»
υντονιςτισ ςχεδίου: Αναπτυξιακι Θρακλείου ΑΑΕ ΡΦΑ
Ρι ενζργειεσ του ςχεδίου κα εξειδικευτοφν ςτο πλαίςιο υποβολισ τθσ αναλυτικισ πρόταςθσ ςτθν ΕΧΕ.
Οι εταίροι του ςχεδίου
1. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
2. ΑΜΡΞΞ – ΨΘΝΡΤΕΙΦΘΥ
3. ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΜΤΘΦΘΥ
4. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΝΑΥΙΘΙΡΧ
5. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΥΩΟ
6. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΕΧΒΡΙΑΥ
7. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ N. ΕΧΒΡΙΑΥ
8. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΜΧΜΝΑΔΩΟ
9. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΝΕΥΒΡΧ
10. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΔΩΔΕΜΑΟΘΥΡΧ
11. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΝΘΞΟΡΧ
12. ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΦΡΣΙΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΧΙΡΧ
13. ΜΑΕΜ ΥΑΞΡΧ ΑΕ
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Θ.Μ.: Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςό (€)

Ποςοςτό (%) ςε
επίπεδο υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο
τοπικοφ προγράμματοσ

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

40.000,00 €

32,00%

0,55%

Δθμόςια Δαπάνθ

40.000,00 €

32,00%

0,79%

0%

0%

Ιδιωτικι υμμετοχι

0,00 €
Περιοχι Εφαρμογισ

λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι κα είναι οι ΡΦΔ που κα εγκρικοφν για να υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο του
Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020.
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Ρι ΡΦΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι οι 13 ΡΦΔ
που αναφζρονται παραπάνω. Φο εταιρικό ςχιμα κα οριςτικοποιθκεί μετά τισ εγκρίςεισ των Φοπικϊν Σρογραμμάτων
ςε εκνικό επίπεδο.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Φιμι Βάςθσ
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), κακϊσ και με όλεσ τισ δράςθσ του μζτρου 19.3, διότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και
επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ 19.3.1 βρίςκεται ςε ςυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με τισ εξισ αναπτυξιακζσ δράςεισ:
 Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020
Δθμιουργία βιϊςιμων & πολυλειτουργικϊν αγροτικϊν περιοχϊν
 Ε.Π. Ανταγωνιςτικότθτα, επιχειρθματικότθτα και καινοτομία
Α.Σ. 3: Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ
 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020:
Α.Σ. 1: Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ του Βορείου Αιγαίου
Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Σίτλοσ υποδράςθσ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
Νομικι βάςθ*

χζδια Διατοπικϊν υνεργαςιϊν
19.3.1
Γεφςεισ Ελλινων Εκλεκτζσ ΙΙ: Ελλθνικόσ γαςτρονομικόσ πολιτιςμόσ
19.3.1.2
Άρκρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρκρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013και θ οδθγία
2014/24/ΕΕπερί ςφναψθσ Δθμόςιων Συμβάςεων Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ
Αντικείμενο του Υχεδίου, το οποίο αποτελεί ςυνζχεια του διατοπικοφ Υχεδίου «Γεφςεισ Ελλινων Εκλεκτζσ», είναι θ
ανάδειξθ του ελλθνικοφ γαςτρονομικοφ πολιτιςμοφ μζςω τθσ προβολισ των εκλεκτϊν γεφςεων τθσ παραδοςιακισ και
ςφγχρονθσ γαςτρονομίασ, με ςτόχο τθν ανάδειξθ και προβολι τθσ γαςτρονομικισ παράδοςθσ τθσ Ελλάδοσ, μζςω του
τουριςμοφ, του πολιτιςμοφ και τθσ δικτφωςθσ.
Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων
Εταίροι που ςυμμετείχαν ςτο προθγοφμενο Υχζδιο και νζοι εταίροι από περιοχζσ με αξιόλογα αγροδιατροφικά
προϊόντα και ςθμαντικζσ υποδομζσ γαςτρονομικοφ πολιτιςμοφ.
Σεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ
Ρι περιοχζσ παρζμβαςθσ διακζτουν χαρακτθριςτικά προϊόντα που ςυμβάλλουν ςτθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ τουσ
ταυτότθτασ και ςτθν ανάπτυξθ του γαςτρονομικοφ πολιτιςμοφ.
Ανάλυςθ των δράςεων που κα διεξαχκοφν ςτο πλαίςιο του χεδίου
 ΚΤΡΙΩ ΦΑΗ
1.
Διεφρυνςθ και ανάπτυξθ Δικτφου: Δράςεισ διεφρυνςθσ και ανάπτυξθσ του Δικτφου Γ.Ε.Ε.
2.
χεδιαςμόσ δράςεων και ςυντονιςμόσ υλοποίθςθσ Ζργου: Υχεδιαςμόσ ταυτότθτασ περιοχϊν και τοπικϊν
κεςμϊν, Υχεδιαςμόσ διαδικτυακϊν υποδομϊν και marketing, Υχεδιαςμόσ Υιμανςθσ περιοχϊν και Υυςτιματοσ
προβολισ των Εκλεκτϊν Γεφςεων, Υχεδιαςμόσ δικτφου καταςτθμάτων franchise εκλεκτϊν γεφςεων, Ρμάδα ζργου
ςυντονιςμοφ, διαχείριςθσ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ τθσ υλοποίθςθσ, Φοπικι διαχείριςθ και υποςτιριξθ
υλοποίθςθσ από τισ ΡΦΔ, Υυναντιςεισ εταίρων.
3.
Τλοποίθςθ δράςεων Δικτφου:Ανάπτυξθ brand και δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων, Θλεκτρονικζσ και
διαδικτυακζσ υποδομζσ, Χλοποίθςθ marketing plan και οργάνωςθσ προβολισ, Υυμμετοχι ςε εκκζςεισ, Υφςτθμα

Φάκελορ Β

Σελίδα 81

προβολισ Γ.Ε.Ε. ςε τουριςτικζσ πφλεσ ειςόδου τθσ χϊρασ, Ανάδειξθ ελλθνικοφ οίνου, οινοπνευματωδϊν και
γαςτρονομίασ, Ανάδειξθ του πολιτιςμοφ τθσ ελιάσ και του ελαιολάδου, Εργαςίεσ διαςφνδεςθσ τθσ γνϊςθσ με τθν
παραγωγι, Υχεδιαςμόσ εκπαιδευτικϊν δράςεων.
Πόροι που κα διατεκοφν για τθν οργάνωςθ τθσ ςυνεργαςίασ
 Ανκρϊπινο δυναμικό: Υτελζχθ από το μόνιμο προςωπικό των εταίρων, ςτακεροί εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, με
εμπειρία ςε ςυγκεκριμζνα ζργα, εξειδικευμζνοι εξωτερικοί Υφμβουλοι, όπου απαιτθκεί.
 Χρθματοοικονομικοί πόροι: Υυνολικόσ εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ Υχεδίου: 850.000,00€ (ΡΦΔ Σάρνωνα:
75.000,00 €).
Προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυνεργαςία για τθν περιοχι
Ενίςχυςθ του πρωτογενοφσ τομζα τθσ οικονομίασ, τόνωςθ τθσ εξωςτρζφειασ των τοπικϊν προϊόντων και ενκάρρυνςθ
τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ δθμιουργϊντασ παράλλθλα «ταυτότθτα - branding» για το γευςτικό ιδίωμα, με ςτόχο
τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, τθν ανάπτυξθ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςυμβάλλοντασ ςτθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και τθσ φτϊχειασ.
Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθ ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ
Ξελζτθ και επεξεργαςία του Υχεδίου δράςθσ του Δικτφου Διμων Γ.Ε.Ε., ςφνταξθ Υχεδίου διατοπικισ ςυνεργαςίασ,
αποςτολι τθσ πρόταςθσ ςε υποψιφιουσ εταίρουσ και παραλαβι ζγγραφθσ πρόκεςθσ ςυνεργαςίασ από ΡΦΔ.
Προβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του χεδίου
Ρριςτικοποίθςθ εταιρικοφ ςχιματοσ και δράςεων, ςυναντιςεισ και επικοινωνία των εταίρων για το ςχζδιο, αξιολόγθςθ
τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και λιψθ αναγκαίων αποφάςεων και διορκωτικϊν ενεργειϊν, δράςεισ δθμοςιότθτασ –
ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ, ςυνεργαςία με εξωτερικοφσ εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ και φορείσ για τθν
υλοποίθςθ του Υχεδίου.
Η ςτιριξθ δεν κακιςτά κρατικι ενίςχυςθ, δεν αποφζρει κζρδοσ και το ανϊτατο ποςοςτό ενίςχυςθσ ανζρχεται ςε
ποςοςτό 100% των επιλζξιμων δαπανϊν.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται


Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςοςτό (%) ςε
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο
Ποςό (€)
επίπεδο υποτοπικοφ προγράμματοσ
μζτρου

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

40.000,00 €

32,00%

0,55%

Δθμόςια Δαπάνθ

40.000,00 €

32,00%

0,79%

0%

0%

Ιδιωτικι υμμετοχι

0,00 €
Περιοχι Εφαρμογισ

λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
ΡΦΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ: Αναπτυξιακι Σάρνωνα (υντονίςτρια), Αχαΐασ, Βορείου
Σελοποννιςου, Δθμοςυνεταιριςτικι Ζβρου, Δίκτυο Υυνεργαςίασ Διμων ΣΕ Οιςων Αττικισ, Δυτικισ Ξακεδονίασ,
Θπείρου, Θεςςαλονίκθσ, Μαβάλασ, Μαρδίτςασ, Μαςτοριάσ, Μιλκίσ, Νάριςασ, Νιμνου, Ξεςςθνίασ, Σθλίου, Φριχωνίδασ,
Φρικάλων, Φλϊρινασ, Φκιωτικισ, Φωκικισ, Χαλκιδικισ, Ρλυμπίασ, Δίκτυο Διμων των Εκλεκτϊν Ελλθνικϊν Γεφςεων,
Εταιρεία Φοπικισ Ανάπτυξθσ Χίου
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ Φιμι Βάςθσ
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), διότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα.
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υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι




Χπομζτρο 4.2.1 - Διαφοροποίθςθ και εμπλουτιςμόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ, προβολι και ανάδειξθ τθσ κοινισ
τουριςτικισ ταυτότθτασ τθσ Σεριφζρειασ με ζμφαςθ ςτθν διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθν
αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Ε.Σ. Σεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Χπομζτρο 4.3.2 - Ενίςχυςθ λοιπϊν δραςτθριοτιτων παραγωγικϊν τομζων και ενδυνάμωςθ τθσ
αναγνωριςιμότθτασ τοπικϊν προϊόντων του Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Σίτλοσ υποδράςθσ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
Νομικι βάςθ*

χζδια Διακρατικϊν υνεργαςιϊν
19.3.2
«Γαςτρονομικζσ Σεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων – MEDEAT»
19.3.2.1
ΜΑΟ. 1305/2013 – Άρκρο 44
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ
Φο ςχζδιο «Medeat – Γαςτρονομικζσ Σεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων» αφορά τθν διακρατικι
ςυνεργαςία μεταξφ Ιταλίασ, Ελλάδασ, Σορτογαλίασ και Μφπρου, με ςυντονιςτι τθν ΟΣΔ CoGALMontePoro από τθν
Περιφζρεια τθσ Καλαβρίασ ςτθν Ιταλία και εκνικό ςυντονιςτι ςτθν Ελλάδα τθν Αναπτυξιακι Θρακλείου. Φο ζργο
είναι ςυνεχιηόμενο από τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.
Φο αντικείμενο τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ διαςφνδεςθ του αγροδιατροφικοφ τομζα των περιοχϊν παρζμβαςθσ με τον
τουριςμό και τον πολιτιςμό προωκϊντασ παράλλθλα δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ του περιβάλλοντοσ και τθν
κοινωνικι ςυνοχι ςτισ εμπλεκόμενεσ περιοχζσ.
Υτόχοι του ςχεδίου είναι: α) θ ανάδειξθ τθσ γαςτρονομίασ ωσ ιδιαίτερο τουριςτικό προϊόν ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ,
β) θ δικτφωςθ των τοπικϊν και περιφερειακϊν φορζων για τθ δθμιουργία και προϊκθςθ τουριςτικϊν γαςτρονομικϊν
προϊόντων, γ) θ χριςθ και θ αξιοποίθςθ τεχνολογίασ τθν ανάδειξθ των περιοχϊν και δ) θ δθμιουργία γαςτρονομικισ
παιδείασ και ανταλλαγι εμπειριϊν.
Ρι ενζργειεσ του ςχεδίου κα εξειδικευτοφν ςτο πλαίςιο υποβολισ τθσ αναλυτικισ πρόταςθσ ςτθν ΕΧΕ.
υντονιςτισ εταίροσ: CoGALMontePoro και Αναπτυξιακι Θρακλείου ωσ εκνικόσ ςυντονιςτισ
Εταίροι ΡΦΔ:
1. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ, εκνικό ςυντονιςτισ εταίροσ
2. ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΜΤΘΦΘΥ
3. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΝΑΥΙΘΙΡΧ
4. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΘΞΑΘΙΑΥ
5. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΔΧΦΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ
6. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΦΝΩΤΙΟΑΥ
7. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΥΩΟ
8. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΜΧΜΝΑΔΩΟ
9. ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΦΡΣΙΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΧΙΡΧ
10. ΜΑΕΜ ΥΑΞΡΧ ΑΕ
11. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΝΘΞΟΡΧ
12. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ
13. ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΤΡΔΡΣΘΥ
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Θεματικι κατεφκυνςθ: Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο
Ποςό (€)
υπο-μζτρου

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο
τοπικοφ προγράμματοσ

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

45.000,00 €

36,00%

0,61%

Δθμόςια Δαπάνθ

45.000,00 €

36,00%

0,89%

0%

0%

Ιδιωτικι υμμετοχι

0,00 €
Περιοχι Εφαρμογισ

λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
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Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι κα είναι οι ΡΦΔ που κα εγκρικοφν για να υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο του
Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020.
Ρι ΡΦΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι οι 14 ΡΦΔ
που αναφζρονται παραπάνω. Φο εταιρικό ςχιμα κα οριςτικοποιθκεί μετά τισ εγκρίςεισ των Φοπικϊν Σρογραμμάτων
ςε εκνικό και διακρατικό επίπεδο.
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Φιμι Βάςθσ
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια με τισ όλεσ τισ υποδράςεισ των δράςεων «19.2.2 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι
δικαιοφχουσ» και «19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ» και κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τουριςμό (19.2.2.3 και
19.2.3.3), διότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και επιδιϊκουν τα ίδια αποτελζςματα.
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ 19.3.4 βρίςκεται ςε ςυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με τισ εξισ αναπτυξιακζσ δράςεισ:
 Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020
Δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ ανταγωνιςτικοφ και βιϊςιμου αγροδιατροφικοφ ςυςτιματοσ
Δθμιουργία βιϊςιμων & πολυλειτουργικϊν αγροτικϊν περιοχϊν
 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020:
Α.Σ. 1: Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ του Βορείου Αιγαίου
Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Σίτλοσ υποδράςθσ
Κωδικόσ Τπο-δράςθσ
Νομικι βάςθ*

τιριξθ για λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ
19.4
Άρκρο 35/ Μαν. ΕΕ1303/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ / Τπο δράςθσ (max 3.000 χαρακτιρεσ)
Θ ςτιριξθ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ καλφπτει τισ δαπάνεσ λειτουργίασ τθσ ΡΦΔ µε τθν επωνυμία Εταιρία Φοπικισ
Ανάπτυξθσ Χίου ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ Ρ.Φ.Α., που κατά το παρελκόν ζχει αναλάβει το ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ των κοινοτικϊν πρωτοβουλιϊν Leader, LeaderII, Leader+ και Leader 2007-2013 και προτίκεται να αναλάβει
τθν υλοποίθςθ του νζου τοπικοφ προγράμματοσ. Επίςθσ περιλαμβάνει παρεμβάςεισ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και
τθν εμψφχωςθ των ανκρωπίνων πόρων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ για κεματικζσ ενότθτεσ που ςχετίηονται με τισ
παρεμβάςεισ και το πλαίςιο εφαρμογισ του προγράμματοσ.
Ενδεικτικά (και όχι περιοριςτικά) θ δράςθ περιλαμβάνει παρεμβάςεισ όπωσ:
 Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων
Αφορά ςτθν ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ υπθρεςιακισ δομισ τθσ ΡΦΔ για τθν υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ και
διαχείριςθ του τοπικοφ προγράμματοσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Ματά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου είναι
δυνατό αποφαςιςτεί θ ςυμμετοχι εξωτερικϊν ςυμβοφλων ςτθν αξιολόγθςθ των προτάςεων των υποψθφίων τελικϊν
αποδεκτϊν κακϊσ και του τοπικοφ προγράμματοσ ςυνολικά, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ομαλι υλοποίθςθ του
Σρογράμματοσ.
 Νειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ ΡΦΔ
Αφορά ςτθν ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΡΦΔ μζςω τθσ κάλυψθσ των λειτουργικϊν δαπανϊν που ςυνεπάγονται οι
εργαςίασ εκτζλεςθσ, διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ. Φζτοιεσ δαπάνεσ μποροφν να
αφοροφν ςε κόςτοσ αναλϊςιμων, δαπάνεσ μετακινιςεων, κλπ.
 Αγορά παγίων και λοιποφ εξοπλιςμοφ
Αφορά ςτθν κάλυψθ πάγιων δαπανϊν όπωσ ενοίκια, ζξοδα υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ, κλπ, κακϊσ και δαπάνεσ
προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ και μθχανοργάνωςθσ που κα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ και
παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ.
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 Ενζργειεσ εμψφχωςθσ (διοργάνωςθ θμερίδων, εκδθλϊςεων, workshops, klp)
Αφορά ςτθν κάλυψθ δαπανϊν που απορρζουν από τθν υλοποίθςθ ποικίλων ενεργειϊν εμψφχωςθσ κακόλθ τθ
διάρκεια του τοπικοφ προγράμματοσ. Ενδεικτικά αναφζρονται δράςεισ όπωσ: Θμερίδεσ ενθμζρωςθσ
ευαιςκθτοποίθςθσ, workshops ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ υποψθφίων δικαιοφχων, ςεμινάρια επιμόρφωςθσ
επενδυτϊν ςχετικά με τον τουριςμό, ςεμινάρια επιμόρφωςθσ επενδυτϊν ςχετικά με τθ μεταποίθςθ αγροτικϊν
προΛόντων.
 Χποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (πχ αυτοαξιολόγθςθ, επιμόρφωςθ ςτελεχϊν ΡΦΔ κλπ)
Αφορά ςτθν κάλυψθ δαπανϊν που απορρζουν από τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν που ζχουν υποςτθρικτικό χαρακτιρα
προσ τισ κφριεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ όπωσ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτα υπομζτρα 19.2 και 19.3.
Ειδικότερα, θ επιτυχία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κρίνεται εν μζρει από τθ διαςφάλιςθ εκείνων των παραγόντων
που ςυμβάλλουν:
 ςτθν καλφτερθ εξοικείωςθ των δυνθτικϊν επενδυτϊν με τουσ όρουσ του προγράμματοσ,
 ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του προγράμματοσ από τα ςτελζχθ τθσ ΡΦΔ
 ςτθν εφαρμογι αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ.
Ζτςι θ δράςθ αυτι μπορεί να περιλαμβάνει: επιμόρφωςθ ςτελεχϊν τθσ ΡΦΔ και ΕΔΣ, Υυμβουλευτικι υποςτιριξθ
τελικϊν δικαιοφχων, αυτοαξιολόγθςθ κ.α.
Ματά τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι, οι τομείσ ενίςχυςθσ, οι περιοριςμοί και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ
του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εφαρμογι του Ξζτρου 19 του ΣΑΑ 2014-2020, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν
διαφοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Η ζνταςθ ενίςχυςθσ ανζρχεται ςε 100% των επιλζξιμων δαπανϊν.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Ρ βαςικόσ άξονασ γφρω από τον οποίο αρκρϊνεται το οργανωτικό πλαίςιο ςυντονιςμοφ και διαχείριςθσ του τοπικοφ
προγράμματοσ είναι θ αποτελεςματικι οργάνωςθ και διοίκθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ,
διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.
Ξε βάςθ αυτό, θ δράςθ εξυπθρετεί αυτι κακαυτι τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, εξυπθρετϊντασ όλεσ τισ
κεματικζσ κατευκφνςεισ και τισ γενικζσ και ειδικζσ ςτοχεφςεισ που ζχουν τεκεί, μιασ και αφορά ςε ζνα πλζγμα υποδράςεων που διαςφαλίηουν τθν άρτια τεχνικι υποςτιριξθ, τθν ενεργοποίθςθ και τθ ςυμμετοχι των δυνθτικϊν
δικαιοφχων, αλλά και τθν εμπεριςτατωμζνθ μζςα από μελζτεσ/εμπειρογνωμοςφνεσ εξειδίκευςθ κάποιων υποδράςεων.
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο
Ποςό (€)
υπο-μζτρου
τοπικοφ προγράμματοσ
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

1.010.000,00 €

100%

13,63%

Δθμόςια Δαπάνθ

1.010.000,00 €

100%

20,00%

0,00 €

0,00

0,00

Ιδιωτικι υμμετοχι

Περιοχι Εφαρμογισ
λθ θ περιοχι παρζμβαςθσ
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι Φορείσ υλοποίθςθσ είναι θ ΡΦΔ
ΚριτιριαΕπιλογισ
Α.Α
Μριτιρια
Βαρφτθτα
Ξοριοδότθςθ
Φιμι Βάςθσ
Υτθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ δεν ζχει εφαρμογι θ κζςπιςθ κριτθρίων επιλογισ
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ
Θ δράςθ βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με όλεσ τισ υπόλοιπεσ δράςεισ που υλοποιοφνται
ςτο πλαίςιο του Ξζτρου 19 «ςτιριξθ για τοπικι ανάπτυξθ μζςω του leader» του ΣΑΑ 2014-2020 που
περιλαμβάνονται ςτο τοπικό πρόγραμμα, κακϊσ χωρίσ τθν ςυγκεκριμζνθ δράςθ δεν κα μπορεί να λειτουργιςει θ ΡΦΔ
προσ τθν κατεφκυνςθ υλοποίθςισ του. Υυγκεκριμζνα με τα υπομζτρα:
 19.2 Υτιριξθ Χλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων
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o

19.2.2 Ανάπτυξθ / βελτίωςθ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ
o 19.2.3 Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
o 19.2.4 Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ
o 19.2.6 Ανάπτυξθ και βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν
o 19.2.7 Υυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων
 19.3 Υτιριξθ για τθν προπαραςκευι και υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ (διακρατικι και διατοπικι)
o 19.3.1 Υχζδια διατοπικϊν ςυνεργαςιϊν
o 19.3.2 Υχζδια διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν
υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
Θ δράςθ, ςτο παραπάνω πλαίςιο, κεωρϊντασ ότι αποτελεί αναγκαία παρζμβαςθ για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ
προγράμματοσ (χωρίσ τθν οποία ουςιαςτικά δεν υφίςταται ΡΦΔ και τοπικό πρόγραμμα) βρίςκεται ςε ςυνζργεια με
όλεσ τισ αναπτυξιακζσ δράςεισ που υλοποιοφνται (είτε υλοποιικθκαν πρόςφατα) ςτθν ευρφτερθ περιοχι και αφοροφν
είτε ιδιωτικζσ επενδφςεισ ι δθμόςιεσ παρεμβάςεισ. Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Ρλοκλθρωμζνο ςχζδιο αςτικισ ανάπτυξθσ Χίου
 Ρλοκλθρωμζνο Υχζδιο Ανάπτυξθσ Σεριοχϊν Χπαίκρου Χίου
 Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020
 Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Μαινοτομία
 Αναπτυξιακόσ Οόμοσ 4399/2016 κ.α.

4.3 Σεκμθρίωςθ ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ των δράςεων του τοπικοφ
προγράμματοσ (ΕΓΣΑΑ)
Φο προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε με ςτόχο να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ
περιοχισ εφαρμογισ, επιδιϊκοντασ τθν κινθτοποίθςθ παραγωγικϊν επενδφςεων που κα
ςυμβάλλουν ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ μζςα
από τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ, αξιοποιϊντασ κάκε δυνατότθτα προςαρμογισ
τθσ ενίςχυςθσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ κάκε κλάδου τθσ τοπικισ οικονομίασ, κακϊσ και
κινθτοποιϊντασ τον τοπικό πλθκυςμό για τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, των τοπικϊν
προϊόντων και των τοπικϊν επιχειριςεων.
Σροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ διαμόρφωςθ του περιεχόμενου του προγράμματοσ και θ
εξειδίκευςι του ςε επιμζρουσ δράςεισ ζγινε με επιδίωξθ να διαςφαλίηεται ςαφισ ςφνδεςθ
και ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ των δράςεων ϊςτε να επιτευχκοφν οι επιμζρουσ τεκζντεσ
ςτόχοι.
Υτο πλαίςιο αυτό, οι επενδφςεισ που εντάςςονται ςτισδράςεισ19.2.2, 19.2.3 και
19.2.7παρουςιάηουν άμεςθ ςυνάφεια και ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ τουσ αλλά και με
τισ επενδφςεισ που εντάςςονται ςτισ δράςεισ 19.2.6, 19.2.7, κακϊσ και με όλεσ τισ δράςεισ
τθσ διατοπικισ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ, διότι όλεσ μαηί ςυνκζτουν ζνα πλζγμα
παρεμβάςεων που προάγουν τθν ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ,
αναδεικνφοντασ το φυςικό και πολιτιςτικό πλοφτο του τόπου με γνϊμονα τθν αειφόρο
τοπικι ανάπτυξθ ςυμβάλλοντασ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τον περιοριςμό του
ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ τθσ περιοχισ, και ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ
των κατοίκων.
Ρι επενδφςεισ που εντάςςονται ςτισ δράςεισ19.2.6 και 19.2.7 παρουςιάηουν άμεςθ
ςυνάφεια και ςυμπλθρωματικότθτα με τισ επενδφςεισ που εντάςςονται ςτισ δράςεισ 19.2.2,
19.2.3κακϊσ ςτθρίηουν τθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ ωσ τόποσ κατοικίασ
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μζςα από τθ βελτίωςθ των τεχνικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν και κατά ςυνζπεια και τουσ
όρουσ διαβίωςθσ των κατοίκων.
Επιπλζον οι επενδφςεισ ςτισ δράςεισ 19.2.2 και 19.2.3 παρουςιάηουν άμεςθ ςυνάφεια και
ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ τουσ,δεδομζνου ότι ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ
προςτικζμενθσ αξίασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, αφοφ ςτοχεφουν πρωτίςτωσ ςτθν ενίςχυςθ
δράςεων και επενδφςεων που κα επιτρζψουν ςτθν βελτίωςθ των όρων αξιοποίθςθσ τθσ
πρωτογενοφσ (γεωργικισ και κτθνοτροφικισ κατά βάςθ) παραγωγισ τθσ περιοχισ,
ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ αγροδιατροφισ.
Υε ό,τι αφορά τα ςχζδια διατοπικισ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ, θ ςυνάφεια με τισ
λοιπζσ δράςεισ του προγράμματοσ ςυνίςταται ςτο ότι εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ γενικοφσ
ςτόχουσ. Επιπλζον, ο ςθμαντικόσ βακμόσ ςυμπλθρωματικότθτασ απορρζει από το γεγονόσ
ότι θ επιτυχισ υλοποίθςθ των ςχεδίων διατοπικισ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ αλλά και
των λοιπϊν δράςεων διαςφαλίηουν τθ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ αναπτυξιακοφ μοντζλου
που βαςίηεται ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και ελκυςτικότθτα των αγροτικϊν περιοχϊν, ενϊ
ταυτόχρονα ενιςχφεται θ προςτικζμενθ αξίασ τουσ και θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των τοπικϊν
πόρων.
Φζλοσ, ςαφισ είναι θ ςυμπλθρωματικότθτα τθσ δράςθσ 19.4 με όλεσ τισ υπόλοιπεσ δράςεισ
του προγράμματοσ, κακϊσ περιλαμβάνει υπο-δράςεισ που διαςφαλίηουν αφενόσ τθν
ομαλι λειτουργία τθσ Ρμάδασ Φοπικισ Δράςθσ, και αφετζρου τθν εμψφχωςθ του τοπικοφ
πλθκυςμοφ προκειμζνου να ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν προςπάκεια επιτυχοφσ υλοποίθςθσ
του προγράμματοσ. Σαράλλθλα, ςυμπλθρϊνεται από δράςεισ υποςτιριξθσ (ςε
ςυμβουλευτικό και επιμορφωτικό επίπεδο) τόςο τθσ ΡΦΔ και τθσ ΕΔΣ, όςο και των τελικϊν
δικαιοφχων, χωρίσ να εξαιρεί και τθν διαμόρφωςθ διαδικαςιϊν αυτό-αξιολόγθςθσ.

4.4 Σεκμθρίωςθ ςυμπλθρωματικότθτασ με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν
ευρφτερθ περιοχι
Φο παρόν τοπικό πρόγραμμα με τθν προτεινόμενθ δομι και ςτόχευςθ είναι ςε άμεςθ
ςυνάφεια με τισ αρχζσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ Σεριφζρειασ Β. Αιγαίου ζτςι όπωσ
αυτι αποτυπϊνεται ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα για τθν περίοδο 2015-2019. Ειδικότερα,
το τοπικό πρόγραμμα ςυνάδει με το Υτρατθγικό Υτόχο 4 που αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ
παραγωγικισ δομισ και ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ με επίκεντρο τθν
επαναδραςτθριοποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ και τον ςτοχευμζνο ποιοτικό τουριςμό. Θ
ϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ του πρωτογενι τομζα τθσ Σεριφζρειασ αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο
κακϊσ αξιοποιεί το ςχετικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ Σεριφζρειασ για ςθμαντικά τοπικά
ποιοτικά γεωργικά, κτθνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα. Αφενόσ θ ςτιριξθ των ομάδων
παραγωγϊν και των επιχειρθματικϊν ςυμπράξεων και αφετζρου θ ανάπτυξθ των ζργων
υποδομισ άρδευςθσ και προϊκθςθσ και ςτιριξθσ τθσ εμπορίασ των αγροτικϊν προϊόντων
κα αποτελζςουν ςτόχουσ και κρίςιμα ηθτιματα επίτευξθσ του ςτρατθγικοφ αυτοφ ςτόχου.
Επιπλζον, θ αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Σεριφζρειασ εξυπθρετεί τθν
υλοποίθςθ του οράματοσ και ςτθρίηει τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ κακϊσ αποτελεί
κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ. Θ διαμόρφωςθ ενόσ πολυκεματικοφ τουριςτικοφ προτφπου με
ζμφαςθ ςτον ιπιο εναλλακτικό τουριςμό και θ ςτιριξι του μζςα από τθν αναβάκμιςθ των
τουριςτικϊν υποδομϊν και τθν υποςτιριξθ τθσ προβολισ και διάκεςθσ του προϊόντοσ
αυτοφ μζςω τθσ δθμιουργίασ μιασ ιςχυρισ ταυτότθτασ αποτελεί τθν εξειδίκευςθ του
ςτρατθγικοφ ςτόχου.
Σζραν των προαναφερκζντων, οι δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ ενζχουν υψθλό
βακμό ςυνάφειασ ι και ςυμπλθρωματικότθτασ με υλοποιοφμενεσ ι ςχεδιαηόμενεσ
αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν περιοχι εφαρμογισ, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των
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τεχνικϊν υποδομϊν (π.χ. επεκτάςεισ οδικοφ δικτφων, ζργα φδρευςθσ-άρδευςθσ), ςτθν
αναβάκμιςθ του επιπζδου διαβίωςθσ των κατοίκων (π.χ. βιβλιοκικθ, ακλθτικζσ
εγκαταςτάςεισ), ςτθν αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ (π.χ. περιπατθτικά
μονοπάτια) και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ορκι διαχείριςθ φυςικϊν
πόρων (π.χ. καταςκευι φραγμάτων, επεμβάςεισ ςε χειμάρρουσ). Φα ζργα αυτά
παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια.
ΕΡΓΑ Ε ΕΞΕΛΙΞΗ
1. Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου:
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Φάςθ Χλοποίθςθσ:

«Αποπεράτωςθ
Επζκταςθσ
Παραλιακοφ
Δρόμου
Κοινότθτασ Λαγκάδασ για Καταςκευι Πεηοδρόμου»
1.015.000,00 €
Φο ζργο εκτελείται κανονικά, ωσ ςυνεχιηόμενο τθσ
Σρογραμματικισ Σεριόδου 2007-2013 και αναμζνεται να
ολοκλθρωκεί τον Απρίλιο του 2016.
2010ΕΠ08880003

Μωδικόσ Ζργου:
Φυςικό Αντικείμενο:
Επζκταςθ του παραλιακοφ δρόμου ςτον οικιςμό Λαγκάδασ του ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ και δθμιουργία
χερςαίου χϊρου και πεηόδρομου πλάτουσ από 5 ζωσ 10 μζτρων και μικουσ περίπου 190
μζτρων, με τθ δθμιουργία ςτο καλάςςιο μζτωπο 50 νζων κζςεων πρόςδεςθσ, ςκαφϊν
κακϊσ και ανακαταςκευαςμζνοσ μϊλοσ μικουσ 50μ με τοποκετθμζνο αναλάμποντα φανό.

2. Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου:
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Φάςθ Χλοποίθςθσ:

«Τπολειπόμενεσ Εργαςίεσ Ολοκλιρωςθσ καταςκευισ του
Φράγματοσ Κόρθσ Γεφφρι Νιςου Χίου»
4.950.000 €
Φο ζργο εκτελείται από πόρουσ του Χπουργείου
Σαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Σεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ
αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2016, εφόςον
αρκοφν προβλιματα που αφοροφν τθν παρουςία τεχνικοφ
ςυμβοφλου για τον ζλεγχο του Φράγματοσ, κακϊσ και θ
εξαςφάλιςθ τθσ ομαλι του χρθματοδότθςθ.
2014Ε08100002

Μωδικόσ Ζργου:
Φυςικό Αντικείμενο:
Η εκτζλεςθ των υπολειπομζνων εργαςιϊν και ζργων για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ
του Φράγματοσ Κόρθσ Γεφφρι τθσ Νιςου Χίου, ταμιευτιρα χωρθτικότθτασ 3 εκ. κμ3, με
ςτόχο τθν αποκικευςθ του απορρζοντοσ νεροφ από λεκάνθ απορροισ 21,3 km2. Το φράγμα
είναι ςυμμετρικό και είναι καταςκευαςμζνο από «ςκλθρό επίχωμα», τεχνολογία
φραγμάτων που επιτρζπει τθν υπερπιδθςι τουσ από τα νερά των πλθμμυρϊν, με ανάντθ
πλάκα ςτεγάνωςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.

ΕΡΓΑ ΩΡΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ
1. Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου:
Εκτιμϊμενοσ
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Ματάςταςθ:
Ωριμότθτα:
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«Επζκταςθ και ςυντιρθςθ του δικτφου περιπατθτικϊν
διαδρομϊν τθσ Ν. Χίου»
300.000,00 €
τόχοσ θζνταξθ ςτθ νζα Προγραμματικι Περίοδο
Μερικι - Χπάρχουν υπθρεςιακζσ μελζτεσ αλλά κα πρζπει
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να επικαιροποιθκοφν και απαιτοφνται αδειοδοτιςεισ
Φυςικό Αντικείμενο:
Παρεμβάςεισ, βελτιϊςεισ και εργαςίεσ επζκταςθσ και ςυντιρθςθσ των υφιςτάμενων
περιπατθτικϊν διαδρομϊν τθσ Π.Ε. Χίου. Στόχοσ θ δθμιουργία δικτφου περιπατθτικϊν
διαδρομϊν, θ καταγραφι φυςικϊν, πολιτιςτικϊν και ιςτορικϊν πόρων και ο εμπλουτιςμόσ
τθσ παρερχόμενθσ πλθροφορίασ. Διεφρυνςθ δικτφου περιπατθτικϊν διαδρομϊν, προςκικθ
νζων με ενιαία ςιμανςθ κ.λ.π.
2.Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου :
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Ωριμότθτα:

«Επεμβάςεισ ςε Χειμάρρουσ Πλθγειςϊν Περιοχϊν
Νοτιοανατολικισ Χίου από Πυρκαγιζσ του 2012»
460.000,00 €
Πλιρθσ – ζτοιμο για ζνταξθ ςτθ νζα Σρογραμματικι
Σερίοδο

Φυςικό Αντικείμενο:
Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα αντιμετωπιςτοφν τα οξυμμζνα προβλιματα που ζχουν
δθμιουργιςει οι πρόςφατεσ καταςτροφικζσ πυρκαγιζσ ςτθ Νοτιοανατολικι Χίο. Θα
πραγματοποιθκοφν επιμελείσ κακαριςμοί χειμάρρων από τθν αυτοφυι βλάςτθςθ κακϊσ
και ζνα πλικοσ φερτϊν υλικϊν, απορριμμάτων και μπαηϊν, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ροι
των υδάτων, αφοφ αναμζνεται αυξθμζνθ πλθμμυρικι παροχι εξαιτίασ τθσ ςχεδόν
ολοκλθρωτικισ καταςτροφισ των γφρω δαςικϊν εκτάςεων.
3.Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου:
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Ματάςταςθ:
Ωριμότθτα:

«Επεμβάςεισ ςε Χειμάρρουσ Πλθγειςϊν Περιοχϊν
Νοτιοδυτικισ Χίου από Πυρκαγιζσ του 2012»
670.000,00 €
Ζτοιμο για ζνταξθ ςτθ νζα Προγραμματικι Περίοδο
Πλιρθσ – ζτοιμο για ζνταξθ ςτθ νζα Σρογραμματικι
Σερίοδο

Φυςικό Αντικείμενο:
Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα αντιμετωπιςτοφν τα οξυμμζνα προβλιματα που ζχουν
δθμιουργιςει οι πρόςφατεσ καταςτροφικζσ πυρκαγιζσ ςτθ Νοτιοδυτικι Χίο. Θα
πραγματοποιθκοφν επιμελείσ κακαριςμοί χειμάρρων από τθν αυτοφυι βλάςτθςθ κακϊσ
και ζνα πλικοσ φερτϊν υλικϊν, απορριμμάτων και μπαηϊν, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ροι
των υδάτων, αφοφ αναμζνεται αυξθμζνθ πλθμμυρικι παροχι εξαιτίασ τθσ ςχεδόν
ολοκλθρωτικισ καταςτροφισ των γφρω δαςικϊν εκτάςεων.
4.Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου:

Εκτιμϊμενοσ
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Ματάςταςθ:

Ωριμότθτα:

«Βελτιϊςεισ ςτο τμιμα τθσ Εκνικισ Οδοφ Χίου –
Καρδαμφλων, τμιμα από Ιερά Μονι Μυρςινιδίου μζχρι
κόμβο υκιάδασ»
5.000.000,00 €
τόχοσ θζνταξθ ςτθ νζα Προγραμματικι Περίοδο. Φο ζργο
παρότι ενταγμζνο ςτο ΕΥΣΑ 2007-2013, δεν ολοκλθρϊκθκε
λόγω ζκπτωςθσ του αναδόχου για τθν μθ τιρθςθ
υποχρεϊςεων.
Χπάρχει Ξελζτθ αλλά απαιτείται θ διεξαγωγι νζασ
Γεωτεχνικισ ζρευνασ για τθν αςφαλι ολοκλιρωςθ των
ζργων

Φυςικό Αντικείμενο:
Η υλοποίθςθ του ζργου αφορά τθν βελτίωςθ τθσ βατότθτασ και των γεωμετρικϊν
χαρακτιριςτικϊν (οριηοντιογραφικά και μθκοτομικά) οδικϊν τμθμάτων τθσ Εκνικισ Οδοφ
Χίου – Καρδαμφλων, και ςυγκεκριμζνα τμιμα από τθν Μονι Μυρςινιδίου μζχρι τθ γζφυρα
πρϊθν λατομείου Μυλιγγά και τμιμα Παντουκιόσ – Είςοδο κόμβου Συκιάδασ. Προβλζπει τθ
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διαμόρφωςθ ιςόπεδων κόμβων ςτισ κφριεσ διαςταυρϊςεισ, τθν αποκατάςταςθ και
βελτίωςθ των προςβάςεων, τθν δθμιουργία χϊρων ςτάκμευςθσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ
απορροισ ομβρίων.
5. Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου:
Εκτιμϊμενοσ
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Ματάςταςθ:
Ωριμότθτα:

«Βελτίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν Δθμόςιασ βιβλιοκικθσ
Κοραι»
4.000.000,00 €
τόχοσ θζνταξθ ςτθ νζα Προγραμματικι Περίοδο
Μερικι - Ζχει ολοκλθρωκεί θ προμελζτθ και βρίςκεται ςε
εξζλιξθ θ διαδικαςία για τθν ολοκλιρωςθ των υπόλοιπων
ςταδίων

Φυςικό Αντικείμενο:
Προβλζπει τθν εςωτερικι διαρρφκμιςθ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντα χϊρου των
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ Βιβλιοκικθσ "Κοραι" με ςτόχο τθν περεταίρω αναβάκμιςθ
και ανάδειξθ τθσ, κακϊσ αποτελεί μια από τισ παλαιότερεσ, και ςθμαντικότερεσ, δθμόςιεσ
βιβλιοκικεσ τθσ Ελλάδοσ.
6.Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου:
Εκτιμϊμενοσ
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Ματάςταςθ:
Ωριμότθτα:

«Ανακαταςκευι Γθπζδου Εφιβου»
4.000.000,00 €
τόχοσ θζνταξθ ςτθ νζα Προγραμματικι Περίοδο
Μερικι - Χπάρχει εγκεκριμζνθ αναγνωριςτικι προμελζτθ
και πρζπει να βρεκοφν πόροι για τθν ολοκλιρωςθ των
υπόλοιπων ςταδίων ωριμότθτασ.

Φυςικό Αντικείμενο:
Προβλζπει τθν ανακαταςκευι του υφιςταμζνου αδιαμόρφωτου χωμάτινου γθπζδου του
Εφιβου ςε ζνα υψθλϊν προδιαγραφϊν ακλθτικό κζντρο, εντόσ του παραδοςιακοφ
οικιςμοφ του Κάμπου τθσ Χίου.
7.Φίτλοσ Σράξθσ/Ζργου:

Εκτιμϊμενοσ
Σροχπολογιςμόσ Ζργου:
Ματάςταςθ:
Ωριμότθτα:

«Αξιοποίθςθ Φράγματοσ Καλαμωτισ για τθν φδρευςθ και
άρδευςθ Δθμοτικϊν Ενοτιτων Μαςτιχοχωρίων και
Διμου Ιωνίασ»
8.000.000,00 €
τόχοσ θζνταξθ ςτθ νζα Προγραμματικι Περίοδο
Μερικι - Ζχει ολοκλθρωκεί θ προμελζτθ και βρίςκεται ςε
εξζλιξθ θ διαδικαςία για τθν ολοκλιρωςθ των υπόλοιπων
ςταδίων

Φυςικό Αντικείμενο:
Ζργο για τθν αξιοποίθςθ του ταμιευτιρα του ολοκλθρωμζνου φράγματοσ Καλαμωτισ
(Κατράρθ), χωρθτικότθτασ 2 εκ. κ.μ3, προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ φδρευςθσ και
άρδευςθσ των οικιςμϊν των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Μαςτιχοχωρίων και Ιωνίασ και να λυκεί
ςε ςθμαντικό βακμό το πρόβλθμα λειψυδρίασ των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν.
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5.ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Υτουσ παρακάτω πίνακεσ γίνεται θ αποτφπωςθ του χρθματοδοτικοφ πλάνου του τοπικοφ
προγράμματοσ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία Φοπικϊν Μοινοτιτων(CLLD)-LEADER 2014-2020
για τθν Σ.Ε. Χίου.
ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ

ΤΝ. ΚΟΣΟ

ΔΗΜ. ΔΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΤΜΜ.

ΕΘΝ.
ΤΜΜ.

ΙΔΙΩΣ. ΤΜΜ.

ΜΕΣΡΟ 19 «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
Υτιριξθ
υλοποίθςθσ
δράςεων
των
ςτρατθγικϊν τοπικισ
ανάπτυξθσ
με
πρωτοβουλία τοπικϊν
κοινοτιτων
(CLLD/LEADER)
Υτιριξθ
για
τθν
προπαραςκευι και τθν
υλοποίθςθ
τθσ
ςυνεργαςίασ
(διακρατικι
και
διατοπικι)
Υτιριξθ
για
τισ
λειτουργικζσ δαπάνεσ
και τθν εμψφχωςθ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
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19.2

6.201.025,64 €

3.915.000,00 €

2.286.025,64 €

19.3

125.000,00 €

125.000,00 €

0,00 €

19.4

1.010.000,00 €

1.010.000,00 €

0,00 €

7.336.025,64 €

5.050.000,00 €

2.286.025,64 €
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ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ
ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020*
υνολικό κόςτοσ Τπομζτρου
Σοςοςτό % ςυν. κόςτουσ Χπομζτρου επί του
ςυν. κόςτουσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ
ανάπτυξθσ
Δθμόςια Δαπάνθ Τπομζτρου
Σοςοςτό % δθμόςιασ δαπάνθσ υπομζτρου επί
τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ
τοπικισ ανάπτυξθσ
Κοινοτικι υμμετοχι Τπομζτρου
Σοςοςτό
%
Μοινοτικισ
Υυμμετοχισ
Χπομζτρου επί τθσ Μοινοτικισ Υυμμετοχισ τθσ
ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ

19.2

ΚΩΔΙΚΟ
19.3

19.4

6.201.025,64 €

125.000,00 €

1.010.000,00 €

84,53%

1,70%

13,77%

3.915.000,00 €

125.000,00 €

1.010.000,00 €

77,52%

2,48%

20,00%

*Ποςοςτό κοινοτικισ ςυμμετοχισ κακορίηεται βάςει του άρκρου 59, παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ωσ
ακολοφκωσ: 80% για τθν Περιφζρεια Αττικισ και 90% για τισ λοιπζσ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.
** Ποςοςτό κοινοτικισ ςυμμετοχισ κακορίηεται βάςει του άρκρου 94, παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και του
πίνακα 8.2του ΕΠΑλκ 2014-2020 ωσ 85%για το ςφνολο τθσ χϊρασ.
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ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΕΣΟ (ΕΣΗΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020
Υτιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων
(CLLD/LEADER)

19.2

170.000 €

1.400.000 €

800.000 €

1.100.000 €

200.000 €

200.000 €

Υτιριξθ για τθν προπαραςκευι και τθν
υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ
(διακρατικι και διατοπικι)

19.3

15.000 €

30.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

Υτιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ
και τθν εμψφχωςθ

19.4

100.000 €

160.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000 €

285.000 €

1.590.000 €

970.000 €

1.270.000 €

370.000 €

370.000 €

195.000 €

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
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45.000 €
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΗ (ΕΓΣΑΑ)
ΚΩΔ.

ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποςό
%

ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ποςό
%*

19.2

τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (CLLD / Leader)

6.201.025,64 €

3.915.000,00 €

6313%

2.286.025,64
€

36,87%

19.2.2

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

1.307.692,31 €

850.000,00 €

65,00%

457.692,31 €

35,00%

923.076,92 €

600.000,00 €

65,00%

323.076,92 €

35,00%

384.615,38 €

250.000,00 €

65,00%

134.615,38 €

35,00%

4.039.333,33 €

2.253.000,00 €

55,78%

1.786.333,33 €

44,22%

733.333,33 €

550.000,00 €

75,00%

183.333,33 €

25,00%

706.000,00 €

353.000,00 €

50,00%

353.000,00 €

50,00%

1.200.000,00 €

600.000,00 €

50,00%

600.000,00 €

50,00%

600.000,00 €

300.000,00 €

50,00%

300.000,00 €

50,00%

600.000,00 €

300.000,00 €

50,00%

300.000,00 €

50,00%

200.000,00 €

150.000,00 €

75,00%

50.000,00 €

25,00%

19.2.2.3
19.2.2.4
19.2.3
19.2.3.1

19.2.3.2
19.2.3.3
19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.3.6

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ
ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
Ρριηόντια εφαρμογι μεταοποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν
προϊόντων με αποτζλεςμα ΞΘ γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων οικοτεχνίασ και
πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων.

19.2.4

Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ

670.000,00 €

670.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.2.4.2

Υτιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν
για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ παιδικοί
ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)

150.000,00 €

150.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%
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ΚΩΔ.

19.2.4.3
19.2.4.4
19.2.6
19.2.6.1
19.2.7
19.2.7.3

ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ
Υτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ
αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ
μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κλπ)
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
Ανάπτυξθ και βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν
Σρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και
άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα
υνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων
Υυνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων
εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν
ανάπτυξθ και/ ι τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον
αγροτουριςμό.

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποςό
%

ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ποςό
%*

500.000,00 €

500.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

20.000,00 €

20.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

100.000,00 €

100.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

100.000,00 €

100.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

84.000,00 €

42.000,00 €

50,00%

42.000,00 €

50,00%

84.000,00 €

42.000,00 €

50,00%

42.000,00 €

50,00%

125.000,00 €

125.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.3

τιριξθ για τθν προπαραςκευι και τθν υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ
(διακρατικι και διατοπικι)

19.3.1

χζδια διατοπικϊν ςυνεργαςιϊν

80.000,00 €

80.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.3.1.1

Οιςων Σερίπλουσ

40.000,00 €

40.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.3.1.2

Ελλινων Γζυςειs Εκλεκτζs

40.000,00 €

40.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.3.2

χζδια διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν

45.000,00 €

45.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.3.2.1

MEDEAT

45.000,00 €

45.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4

τιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ

1.010.000,00 €

1.010.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.1

Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων

810.000,00 €

810.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.2

Λειτουργικζσ δαπάνεσ

85.000,00 €

85.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.3

Πάγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ

30.000,00 €

30.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.4

Ενζργειεσ εμψυχωςισ (διοργάνωςθ θμερίδων, εκδθλϊςεων, workshops,
ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ υποψιφιων δικαιοφχων κλπ.)

55.000,00 €

55.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.4.1

Επικοινωνιακό πλάνο υλοποίθςθσ ενεργειϊν εμψφχωςθσ

10.500,00 €

10.500,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%
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ΚΩΔ.

ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποςό
%

ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ποςό
%*

19.4.4.2

Θμερίδεσ ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ

12.000,00 €

12.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.4.3

Workshops ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ υποψιφιων δικαιοφχων

12.500,00 €

12.500,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.4.4

Υεμινάρια επιμόρφωςθσ επενδυτϊν ςχετικα με τον αγροτουριςμό

10.000,00 €

10.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.4.5

Υεμινάρια επιμόρφωςθσ επενδυτϊν ςτθ μεταποίθςθ αγροτικϊν προΛόντων

10.000,00 €

10.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.5

Τποςτθρικτικζσ ενζργειεσ

30.000,00 €

30.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.5.1

Επιμόρφωςθ ςτελεχϊν τθσ ΡΦΔ και τθσ ΕΔΣ

10.000,00 €

10.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.5.2

Υυμβουλευτικι υποςτιριξθ τελικϊν δικαιοφχων

10.000,00 €

10.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

19.4.5.3

Αυτό-αξιολόγθςθ

10.000,00 €

10.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

2.286.025,64 €

31,16%

ΤΝΟΛΟ

Φάκελορ Β

7.336.025,64 € 5.050.000,00 €

68,84%
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ, ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΕΓΣΑΑ)

ΚΩΔ.
19.2.2.3
19.2.2.4

19.2.3.1

19.2.3.2

19.2.3.3

19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.3.6
19.2.4.2

19.2.4.3

19.2.4.4

ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ,
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι μεταοποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα ΞΘ γεωργικό προϊόν με ςκοπό
τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του
τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ,
και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για
τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων οικοτεχνίασ και
πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων.
Υτιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν
υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν
υποδομϊν (πχ παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)
Υτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και
υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και
τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι
χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κλπ)
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων

Φάκελορ Β

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποςό

%

ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ποςό

%*

100.000,00 €

65.000,00 €

65,00%

35.000,00 €

35,00%

50.000,00 €

32.500,00 €

65,00%

17.500,00 €

35,00%

50.000,00 €

37.500,00 €

75,00%

12.500,00 €

25,00%

50.000,00 €

25.000,00 €

50,00%

25.000,00 €

50,00%

50.000,00 €

25.000,00 €

50,00%

25.000,00 €

50,00%

50.000,00 €

25.000,00 €

50,00%

25.000,00 €

50,00%

30.000,00 €

15.000,00 €

50,00%

15.000,00 €

50,00%

20.000,00 €

15.000,00 €

75,00%

5.000,00 €

25,00%

20.000,00 €

20.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

50.000,00 €

50.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

20.000,00 €

20.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%
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ΚΩΔ.

19.2.6.1

19.2.7.3

19.3.1.1

19.3.2.1

ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ
Σρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από
πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και καταςτροφικά
ςυμβάντα
Υυνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν
μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων
κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ ι τθν εμπορία τουριςτικϊν
υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό.

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποςό

%

ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ποςό

%*

30.000,00 €

30.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

84.000,00 €

42.000,00 €

50,00%

42.000,00 €

50,00%

Οιςων Σερίπλουσ

40.000,00 €

40.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

Ελλινων Γζυςειs Εκλεκτζs

40.000,00 €

40.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

MEDEAT

45.000,00 €

45.000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

729.000,00 €

527.000,00 €

72,18%

202.000,00 €

27,82%

ΤΝΟΛΟ
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