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“Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των 

Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία” 
 

Η προσέγγιση της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 

  

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και 

υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER «εκ των κάτω 

προς τα άνω» (bottom-up), η οποία θα ισχύσει για την περίοδο 2014-2020 και προβλέπει 

την από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων: 

• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

 

Στο πλαίσιο της CLLD, ο τοπικός πληθυσμός αναλαμβάνει να συγκροτήσει μία τοπική 

σύμπραξη, η οποία σχεδιάζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Η εν 

λόγω στρατηγική είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να αξιοποιεί τα δυνατά σημεία ή τα 

πλεονεκτήματα της κοινότητας σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, αντί 

απλώς να εστιάζει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Για τον σκοπό αυτό, η 

σύμπραξη λαμβάνει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και αποφασίζει πώς θα τη διαθέσει. 

Η CLLD κινητοποιεί και αξιοποιεί το δυναμικό των τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων 

προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για 

έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, καλλιεργώντας την εδαφική συνοχή και επιτυγχάνοντας 

επιμέρους στόχους πολιτικής. 

 

Η Τοπική Σύμπραξη και η Σύσταση Διαδημοτικού Δικτύου 

 

Οι Δήμοι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, και Αντιπάρου αναλαμβάνουν την 

πρωτοβουλία να συγκροτήσουν Τοπική Σύμπραξη για το σχεδιασμό, την υποβολή 

αιτήματος χρηματοδότησης και την υλοποίηση τοπικής στρατηγικής, στο πλαίσιο CLLD. Στην 

κατεύθυνση συγκρότησης της διαδημοτικής Τοπικής Σύμπραξης συστάθηκε, με 

πρωτοβουλία των τριών Δημάρχων τον Αύγουστο 2015, Ομάδα Εργασίας για τη 

διερεύνηση των προϋποθέσεων της κοινής προσέγγισης και την προπαρασκευή της αρχικής 

πρότασης. Στο στάδιο που ακολουθεί προβλέπεται η συμμετοχή της Τοπικής Σύμπραξης 

στην προκήρυξη του υπο-μέτρου προπαρασκευής των προτάσεων (19.1), που αναμένεται 

το Δεκέμβριο 2015.  
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Η Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο προπαρασκευής της αρχικής πρότασης προτείνει τα εξής 

μέτρα: 

1ο Μέτρο: Ανάπτυξη εργαλείων για τη διαφύλαξη, προστασία, αποκατάσταση και 
ανάδειξη του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα:  

 Έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 
 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των φυσικών και ανθρωπογενών 

πόρων / πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 Προσαρμογή των σύγχρονων κτηρίων κατοικίας και εγκαταστάσεων τουρισμού / 

αναψυχής στα μορφολογικά πρότυπα του χώρου που εντάσσονται. 
 Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων . 

2ο Μέτρο: Ανάπτυξη εργαλείων για τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής 
τουρισμού και την ανάδειξη της τοπικής ιδιαιτερότητας. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με εναλλακτικές 
μορφές. 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αγροτικού προϊόντος. 
 Λειτουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε εναρμόνιση με τις φυσικές 

διαδικασίες και τη φέρουσα ικανότητα. 
 Ενίσχυση του νέου ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στη γεωργία και 

την αλιεία. 
 Ενθάρρυνση ανάπτυξης των ικανοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού 

και ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 
 Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας. 

Στο στάδιο αυτό υλοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Η διεξαγωγή διαδικασιών διαβούλευσης  

2. Η δημιουργία τοπικής δομής σύμπραξης  (Ομάδας Τοπικής Δράσης, Ο.Τ.Δ.) 

3. Η επιλογή μιας βασικής θεματικής κατεύθυνσης τοπικής ανάπτυξης 

4. Η σύνταξη του Σχεδίου Δράσης. 

 

Συνοψίζοντας, στην πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική η ενεργός συμμετοχή των 

τοπικών οργανώσεων και συλλόγων γιατί με την εμπειρία τους θα συνεισφέρουν 

στην καταγραφή των προβλημάτων και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των 

περιοχών παρέμβασης ώστε να τεθούν στόχοι και δράσεις ουσίας για την ανάπτυξη 

του τόπου. 


