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Εισαγωγή

LEDA:
ανθρωπογεωγραφική ενότητα 

+ σύμπραξη τοπικών φορέων

+ αναπτυξιακή στρατηγική & πρόγραμμα

LEDA -> LEADER -> CLLD
Πειραματικό στάδιο

Αγροτική Ανάπτυξη & Αλιεία (μονοταμειακό)

Αστικές περιοχές & πολυτομεακό (πολυταμειακό)



Χρονοδιάγραμμα CLLD του ΠΑΑ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:

Έγκριση: Δεκ. 2015

Πρόβλεψη για CLLD: 50 ΟΤΔ x € 10 εκ. 

1η Πρόσκληση για υποψήφιες ΟΤΔ

(για προπαρασκευαστική υποστήριξη 

+ επιλογή ΟΤΔ/τοπικών στρατηγικών)

προκήρυξη (2.2016 ?) & ΚΥΑ (?)

προπαρασκευαστικό μέτρο: < € 80.000/ΟΤΔ (Φ1)

πρόταση - αίτημα χρηματοδότησης από ΟΤΔ (Φ2: 5.2016 ?)

επιλογή πλειοψηφίας ΟΤΔ

2η Πρόσκληση για υποψήφιες ΟΤΔ:

προπαρασκευαστική υποστήριξη (αρχές 2017)

επιλογή ΟΤΔ/τοπικών στρατηγικών (31.12.2017)



Χρονοδιάγραμμα Παροναξίας

1ο στάδιο (8.2015-2.2016) - Εξερεύνηση, 
ενημέρωση, αρχική διαβούλευση:

εκ των κάτω ...

2ο στάδιο (2-5.2016) - Προπαρασκευαστικό μέτρο:

χωρική ενότητα

ΟΤΔ (εταίροι, εταιρικό σχήμα, αναπτυξιακός φορέας)

τοπική στρατηγική & πρόγραμμα
συμβολή όλων στη στρατηγική και στα ενδεικτικά έργα

σχέδιο δράσης & σχέδιο χρηματοδότησης

πρόταση - αίτημα χρηματοδότησης (5.2016?)

απόφαση, έγκριση (9.2016?)

3ο στάδιο (2016? - 2022) - Εφαρμογή



Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης - σχέδιο 
δράσης

Στόχος + πλαίσιο δράσης (π.χ.):
Στόχος: αειφόρος ανάπτυξη

Μέτρα: προώθηση ποιοτικού τουρισμού + προστασία 
περιβάλλοντος και χαρακτήρα + σύνδεση πρωτογενούς 
παραγωγής και τουρισμού 

Αποτέλεσμα: αειφορία, καλύτερα εισοδήματα και ποιότητα 
ζωής

Παρεμβάσεις / έργα:
Δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα

Υποδομές, κτήρια, κλπ (<€ 600.000)

Άυλες ενέργειες (<€ 100.000 ιδιωτ.), (<€ 50.000 δημ.)

Πολλά μικρά & λίγα μεσαίου μεγέθους, όχι προεπιλεγμένα

Όχι έχουμε έργο, εντάσσεται; Τι έργα χρειάζονται για την 
υλοποίηση της στρατηγικής



Ενδεικτικές κατηγορίες έργων (ΠΑΑ)

Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα:
Βελτίωση κλπ δημοσίων κτηρίων για κοινωφελή χρήση

Διατήρηση/αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου

Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού 
πληθυσμού

Έργα και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την ελκυστικότητα 
της περιοχής

Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης των περιοχών

Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα:
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών προϊόντων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του 
αγροδιατροφικού τομέα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Στήριξη της δημιουργίας κλπ ΜΜΕ

Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης



Παρεμβάσεις / έργα

Μέτρα για μεμονωμένα έργα:
π.χ. αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών 
προϊόντων

“Πακέττα” έργων (hard+soft) π.χ.:
Δημιουργία άξονα αρχαιολογικών χώρων (ή 
βυζαντινών / εκκλησιαστικών μνημείων)

Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών

Ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού

Ταυτότητα/ προώθηση τοπικών προϊόντων



Πολλαπλασιαστικά οφέλη της σύμπραξης

Από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD Παροναξίας (και 
πιθανή συνέχιση του)

Από άλλες συλλογικές πρωτοβουλίες της ΟΤΔ

Από άλλες διαδημοτικές δραστηριότητες του φορέα 
ανάπτυξης 

Από μεμονωμένα έργα δήμων ή τοπικών 
οργανώσεων με την υποστήριξη του αναπτυξιακού 
φορέα


