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1. Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος καταλαμβάνει συνολικά 275,44km2 που
αντιστοιχεί στο 10,42% της έκτασης της Π.Ε. Ηρακλείου, στο 3,30% της Περιφέρειας Κρήτης και στο
0,21% της χώρας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 απαριθμεί 10.840 κατοίκους που αντιστοιχεί
στο 3,55% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της Π.Ε. Ηρακλείου, στο 1,74% της Περιφέρειας Κρήτης
και στο 0,10% της χώρας.
Η προτεινόμενη περιοχή ουσιαστικά περιλαμβάνει τις παράκτιες κοινότητες του νοτιοδυτικού
τμήματος της Π.Ε. Ηρακλείου και αποτελείται από 14 Δημοτικές / Τοπικές κοινότητες (ΔΚ/ΤΚ),
τέσσερις από το Δήμο Γόρτυνας και δέκα από το Δήμο Φαιστού, με συνολικά 42 οικισμούς.
Αναλυτικά η περιοχή παρέμβασης έχει ως εξής:
Περιοχή Παρέμβασης
ΤΟΠΙΚΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου
Τοπική Κοινότητα Βασιλικής
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μιαμούς
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ
Τοπική Κοινότητα Αληθινής
Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πόμπιας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου
Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου
Τοπική Κοινότητα Κλήματος
Τοπική Κοινότητα Λαγολίου
Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011
69,87
809
69,87
809
7,99
164
3,32
103
19,84
236
38,72
306
205,57
10031
109,3
2236
5,27
142
25,40
579
63,30
454
15,33
1.061
96,27
7795
27,54
5.746
10,08
550
13,02
250
5,07
54
18,16
435
22,40
760
275,44
10.840
2.643,12
305.490
8.341,51
623.065
132.049,00
10.816.286
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ απογραφή 2011, οδηγία (ΕΟΚ) 75/268
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2.

Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων
παρέμβασης (swot ανάλυση)

και

μειονεκτημάτων

περιοχής

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού
Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας του Νομού Ηρακλείου είναι εμφανείς οι παράμετροι από τη
θετική ή αρνητική τάση των οποίων, αλλά και την αλληλεξάρτησή τους επηρεάζεται η αναπτυξιακή
πορεία της εν λόγω περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα - αδυναμίες, οι προοπτικές
– ευκαιρίες, αλλά και οι απειλές – κίνδυνοι (ΠΑΕΑ) που χαρακτηρίζουν την περιοχή παρέμβασης και
άρα επηρεάζουν αποφασιστικά την εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής της πρότασης.
Τα ΠΑΕΑ παρουσιάζονται διακριτά για τα οικονομικά, κοινωνικά και χωρικά / περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά της περιοχής.
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

Οικονομικά Χαρακτηριστικά

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Πλεονεκτήματα

Αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης (2001-2011) στα
εμπορικά κέντρα και στις τουριστικές ζώνες της περιοχής
Ισχυρή θέση της αλιείας στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και γενικότερα, στην
τοπική οικονομία
Ισχυρή θέση της αλιείας σε επίπεδο Π.Ε. Ηρακλείου
Αρκετά αξιόλογος αλιευτικός στόλος
Ικανοποιητικές συλλογικές μορφές οργάνωσης στην αλιεία με δράσεις σε ζητήματα
δικτύωσης, συνεργασίας και τοπικής ανάπτυξης
Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Μεσαράς
Οικονομικές διασυνδέσεις (αλιεία και τουρισμός) με την περιοχή της Αγίας Γαλήνης
Ρεθύμνου
Αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα που στηρίζεται στο πλούσιο θαλάσσιο μέτωπο,
στους θαλάσσιους πόρους και στους φυσικούς - πολιτιστικούς πόρους
Πλούσιοι φυσικοί και θαλάσσιοι πόροι που είναι κατάλληλοι για τη βιώσιμη και
ενδογενή ανάπτυξη διάφορων μορφών εναλλακτικού τουρισμού (αγροτουρισμός,
αλιευτικός, φυσιολατρικός, καταδυτικός, κλπ.)
Τάση ανάπτυξης ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού
Τάση ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου σε συνδυασμό με την παραθαλάσσια και
παράκτια φυσιογνωμία περιοχής. Αξιοποίηση της εν λόγω διασύνδεσης από τουρισμό
Ύπαρξη δυναμικού αγροτικού κέντρου (Τυμπάκι)
Πλούσια αγροτική δραστηριότητα με παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής
ποιότητας και διατροφικής αξίας (ελαιόλαδο, κηπευτικά, σιτηρά, αιγοπρόβειο κρέας,
κλπ.) με ισχυρή θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά
Εξειδίκευση σε οργανωμένες – υψηλής παραγωγικότητας μορφές γεωργικής
εκμετάλλευσης παραγωγής πρώιμων κηπευτικών προϊόντων με σημαντική ζήτηση
(θερμοκήπια στην πεδιάδα Μεσαράς)
Τάση επέκτασης στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων
Αρκετά υψηλό ποσοστό́ αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ηλικίας 30-49 ετών
Τάση βελτίωσης του βαθμού τυποποίησης – μεταποίησης και εμπορίας (βελτίωση
οργάνωσης εμπορικών δικτύων) των αγροτικών προϊόντων
Τάση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα
 Αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων
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 Αύξηση του πληθυσμού στο
σύνολο της περιοχής
παρέμβασης
 Ιδιαίτερη αύξηση του
πληθυσμού και θετική
εικόνα της δημογραφικής
πυραμίδας σε εμπορικά
κέντρα και τουριστικά
θέρετρα
 Υψηλό ποσοστό
παραγωγικών ηλικιών στο
σύνολο του πληθυσμού
 Αποτελεσματικότητα στο
σχεδιασμό και στην
υλοποίηση αναπτυξιακών
παρεμβάσεων
 Ικανοποιητικό επίπεδο
κοινωνικής συνοχής
 Ύπαρξη εθελοντικών
κοινωνικών ομάδων και
φορέων που
δραστηριοποιούνται στην
περιοχή

Χωρικά/Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά
 Σημαντική γεωγραφική θέση, στο Νότιο
τμήμα του κέντρου της Κρήτης, με
διασύνδεση με την πόλη του Ηρακλείου και
του Ρεθύμνου
 Υψηλός βαθμός γεωγραφικής συνέχειας και
συνεκτικότητας της περιοχής
 Εξαιρετικά πλούσιο φυσικό περιβάλλον και
φυσικοί πόροι με πολύ υψηλή οικολογική και
αισθητική αξία
 Πλούσιο θαλάσσιο μέτωπο
 Θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσυστήματα
πολύ υψηλής αξίας
 Πλούσια βιοποικιλότητα τόσο σε είδη και
οικοσυστήματα, όσο και σε τοπία
 Σταθερότητα της ιχθυοπανίδας στην περιοχή
 Πολύ υψηλό́ ποσοστό́ κάλυψης με περιοχές
ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000
 Υψηλό́ ποσοστό́ κάλυψης με
δενδροκαλλιέργειες, βοσκοτόπια και μικτά́
γεωργο-κτηνοτροφικά συστήματα, που
θεωρούνται εκτάσεις Υψηλής Φυσικής Αξίας
(ΥΦΑ)
 Σημαντικοί επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι
 Σημαντικοί πολιτισμικοί και πολιτιστικοί
πόροι (ιστορικά μνημεία, μοναστήρια,
παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά
επαγγέλματα, ήθη και έθιμα)
 Ικανοποιητικός αριθμός αλιευτικών
υποδομών
 Ύπαρξη υποδομής αεροδρομίου στην περιοχή
(στρατιωτικό αεροδρόμιο Τυμπακίου)

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

Οικονομικά Χαρακτηριστικά

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

Αδυναμίες
 Έντονη οικονομική́ ύφεση με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση του ΑΕΠ και τη ραγδαία
Φθίνουσα εξέλιξη του
αύξηση της ανεργίας ιδίως στις παραγωγικές ηλικίες και στις γυναίκες
πληθυσμού και της
 Μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης στους μικρούς,
δημογραφικής πυραμίδας σε
διάσπαρτους και απομακρυσμένους οικισμούς στην ύπαιθρο
μικρούς, διάσπαρτους και
 Πολύ σημαντική εξάρτηση της οικονομίας της περιοχής παρέμβασης από τη γεωργία
απομακρυσμένους οικισμούς
 Ελλείψεις στην οργάνωση της διαχείρισης και εμπορίας αλιευμάτων
στην ύπαιθρο
 Αλιευτικός στόλος που χρήζει εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης
Αρκετά υψηλοί δείκτες
 Χαμηλός βαθμός διατομεακών (π.χ. γεωργία με μεταποίηση, τουρισμό, πολιτισμό, φυσικό
γήρανσης και εξάρτησης
περιβάλλον) και ενδοτομεακών διασυνδέσεων (π.χ. δίκτυα, clusters) και συνεργειών, με
Μειωμένη συμμετοχή των
αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, στην οργάνωση της παραγωγής και στην
γυναικών στην απασχόληση
ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας
Σημαντικές αδυναμίες στο
 Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πολυτεμαχισμένος κλήρος
επίπεδο εκπαίδευσης και
 Ελλιπής επαγγελματική́ κατάρτιση του εργατικού δυναμικού́, κυρίως του γεωργικού́ τομέα
εξειδίκευσης του ανθρώπινου
 Σχετικά χαμηλός βαθμός μεταποίησης και ολοκληρωμένης - σύγχρονης τυποποίησης
δυναμικού και ιδιαίτερα των
αγροτικής παραγωγής
γυναικών
 Έλλειμμα στην επιχειρηματική οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Ελλείψεις σε βασικές τεχνικές
 Περιορισμένη ενσωμάτωση της έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας στην παραγωγική
και κοινωνικές υποδομές
διαδικασία
 Έλλειψη πίστης στο τραπεζικό́ σύστημα με έλλειμμα ρευστότητας της αγοράς και μειωμένη (ποιότητα ζωής)
προσφορά́ δανείων
 Περιορισμένη παρουσία του δευτερογενή τομέα
 Μικρό μέγεθος και οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα
με αποτέλεσμα οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες, προβλήματα στον εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής διαδικασίας και πολύ περιορισμένη χρήση καινοτομίας
 Συγκέντρωση της μεταποίησης, του τουριστικού και του τριτογενή τομέα σε συγκεκριμένες
ζώνες (Τυμπάκι και παραλιακοί οικισμοί)
 Ελλείψεις στην οργάνωση των εμπορικών δικτύων για την προώθηση τοπικών προϊόντων
 Ελλιπής ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις παραγωγικές διαδικασίες
 Περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη σε σχέση με τις δυνατότητες και τους φυσικούς και
πολιτιστικούς πόρους της περιοχής
 Έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης
 Έλλειψη βασικών υποδομών που συνιστά ανασταλτικό παράγοντα για τον τουρισμό
 Περιορισμένη διάχυση της τουριστικής ζήτησης στην ενδοχώρα
 Ανεπαρκής προώθηση και προβολή μορφών εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος
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Χωρικά/Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά
 Ανεπαρκής διαχείριση, προστασία και ανάδειξη
φυσικών και πολιτιστικών πόρων
 Ελλιπής ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στις παραγωγικές διαδικασίες
 Περιβαλλοντικά μη-ορθολογική αξιοποίηση της
δυτικής παραλιακής ζώνης
 Ελλείψεις του ενιαίου χωροταξικού και
αναπτυξιακού σχεδιασμού
 Περιβαλλοντικά προβλήματα (αλόγιστη χρήση
φυτοφαρμάκων, υπολείμματα πλαστικών θερμοκηπίων,
υπεράντληση και αλόγιστη χρήση νερού, υφαλμύρωση,
επάρκεια και ποιότητα νερού, υπερβόσκηση, ελλιπής
διαχείριση απορριμμάτων, κλπ.)
 Σημαντικές ατέλειες στην κατάσταση του οδικού
δικτύου με αποτέλεσμα την προβληματική επικοινωνία
με την πόλη του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου
 Σχετικά προβληματικός βαθμός προσπελασιμότητας
μεταξύ των οικισμών
 Ελάχιστα αναπτυγμένες τουριστικές υποδομές
 Σημαντικές ελλείψεις στην ορθολογική διαχείριση
των υδάτων
 Πολύ χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των πλούσιων
πολιτιστικών (ιστορικών και αρχαιολογικών) πόρων
 Αλλοίωση της φυσιογνωμίας των παραθαλάσσιων
οικισμών
 Σημαντικές ελλείψεις στη διαχείριση των λιμενικών
υποδομών
 Έλλειψη ιχθυόσκαλας
 Υπεραλίευση και μείωση αλιευτικών αποθεμάτων
 Υποβάθμιση υποστρώματος και οικοσυστήματος
Κόλπου Μεσαράς
 Εμφάνιση νέων θαλάσσιων ειδών (λόγω κλιματικής
αλλαγής) τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για την
αλιεία

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

Οικονομικά Χαρακτηριστικά

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

Χωρικά/Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Ευκαιρίες
 Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη, την  Πολιτική της Ευρωπαϊκής 
ανάπτυξη της αλιείας και τη Γαλάζια Ανάπτυξη
Ένωσης για την κοινωνική
 Η αναγνώριση, σε ευρωπαϊκό́ επίπεδο, της μεγάλης σημασίας των αγροτικών περιοχών για το συνοχή
μέλλον της Ευρώπης σε οικονομικό́, περιβαλλοντικό́ και κοινωνικό́ επίπεδο
 Δυνατότητα
υλοποίησης
 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα
ολοκληρωμένων έργων στις
και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συνιστά θεματική προτεραιότητα του
βασικές κοινωνικές υποδομές 
ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020
 Η βασική́ επιδίωξη της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 για διάχυση της έρευνας και με άμεση επίπτωση στην
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση της πρόσβασης στις ποιότητα ζωής των κατοίκων
τεχνολογίες πληροφορικής στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του γεωργικού́ τομέα και της  Καλύτερος σχεδιασμός και 
υλοποίηση
αναπτυξιακών
αλιείας
 Μεταβολές στα καταναλωτικά πρότυπα και αύξηση της ζήτησης για ασφαλή και υγιεινά πολιτικών
λόγω
της 
τρόφιμα
αποκέντρωσης
και
της
 Αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας και ιδιαίτερης – διακριτής Διοικητικής Αναδιάρθρωσης
ταυτότητας
της χώρας
 Εδραίωση της Κρητικής διατροφής ως πρότυπο υγιεινής διατροφής
 Αξιοποίηση
νέων 
 Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, του
χρηματοδοτικών
εργαλείων
πολιτισμού και των τοπικών προϊόντων
 Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της για κοινωνικές δράσεις (ΕΚΤ) 
παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα και
της αλιείας
 Αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αλιευτικός
και θαλάσσιος τουρισμός, αγροτουρισμός κλπ.) και πολιτιστικές δραστηριότητες στην
ύπαιθρο
 Η δυναμική που παρουσιάζει ο αλιευτικός και ο καταδυτικός τουρισμός
 Αναγνώριση της Κρήτης ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της
Μεσογείου
 Η δυνατότητα εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης σε αλιευτικές περιοχές
 Η δυνατότητα ανάληψης δράσεων για την δημιουργία συλλογικών δομών (π.χ. Ομάδες
Παραγωγών) για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας
 Η αύξηση της ζήτησης προϊόντων αλιείας μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων εκστρατειών
προώθησης και ενημέρωσης των καταναλωτών
 Η εφαρμογή του ΕΠΣΑ 2014-2020, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ενίσχυσης του βαθμού
συνέργειας μεταξύ παρεμβάσεων που αφορούν στις αλιευτικές περιοχές
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Σύνταξη
της
ολοκληρωμένης
εθνικής
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και
ολοκλήρωση
του
Πλαισίου
Δράσεων
Προτεραιότητας για τις περιοχές του δικτύου
NATURA 2000
Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
Θαλάσσια Ολοκληρωμένη Πολιτική και για
προστασία του περιβάλλοντος
Αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών και
βελτίωση της υπερτοπικής σύνδεσης
Η προβλεπόμενη κατασκευή του Νότιου Οδικού
Άξονα
Κρήτης,
του
Βιομηχανικού
Περιφερειακού Λιμένα και του Εμπορευματικού
Λιμένα Τυμπακίου
Ευκολότερη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών
προβλημάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Η δυνατότητα για στήριξη δράσεων τοπικής
ανάπτυξης στις αλιευτικές περιοχές που
συμβάλλουν στην προστασία και τη βελτίωση
του περιβάλλοντος
 Η δυνατότητα βελτίωσης των αλιευτικών
υποδομών

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

Οικονομικά Χαρακτηριστικά

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

Χωρικά/Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Απειλές
 Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και των εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεών της  Η συνέχιση της οικονομικής  Δυσμενέστερες, από τις προβλεπόμενες,
(μείωση ζήτησης, έλλειψη ρευστότητας, κλπ.) ιδίως για συγκεκριμένους κρίσης και των εξαιρετικά επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής
οικονομικούς κλάδους
αρνητικών επιπτώσεών της, αλλαγής στους φυσικούς πόρους (επίγειους και
 Επιδείνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
ιδίως
για
συγκεκριμένες θαλάσσιους) και στα οικοσυστήματα
 Απουσία εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα μεταφοράς Έρευνας, Τεχνολογίας χωρικές
ενότητες
και
και Καινοτομίας στο γεωργικό τομέα και στην αλιεία
κοινωνικές ομάδες
 Εξάρτηση της τουριστικής ζήτησης από σειρά εξωγενών και μη-ελεγχόμενων  Η
συνέχιση
της
παραγόντων (μακροοικονομικό περιβάλλον, γεωπολιτικές εξελίξεις, περιβαλλοντικά δημοσιονομικής προσαρμογής
ζητήματα)Επιδείνωση του φαινομένου brain drain
ενδέχεται
να
επηρεάσει
 Περαιτέρω μείωση των ενισχύσεων και δυσκολία προσαρμογής των γεωργών στις αρνητικά την παροχή βασικών
νέες συνθήκες
υπηρεσιών
προς
τους
 Αύξηση του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων λόγω (μεταξύ άλλων) κατοίκους των αγροτικών
και της τιμολόγησης του αρδευτικού νερού
περιοχών και να μειώσει την
 Εξάρτηση της τουριστικής ζήτησης από σειρά εξωγενών και μη-ελεγχόμενων ελκυστικότητά
τους
ως
παραγόντων (μακροοικονομικό περιβάλλον, γεωπολιτικές εξελίξεις, περιβαλλοντικά περιοχές κατοικίας
ζητήματα)
 Η αύξηση της φτώχειας και η
διατάραξη της κοινωνικής
συνοχής και η αύξηση της
εγκληματικότητας
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3.

Θεματικές κατευθύνσεις τοπικής στρατηγικής

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, όπως παρουσιάστηκε στους Φακέλους Α και Β,
και την ανάλυση SWOΤ, η βασική θεματική κατεύθυνση του ΤΑΠΤΚ της περιοχής παρέμβασης είναι:
«Η Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Αλιείας και της Παράκτιας Οικονομίας».
Σύνδεση της βασικής θεματικής κατεύθυνσης με SWOT ANALYSIS: Με βάση την περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης και τα στοιχεία της SWOT ANALYSIS, στην περιοχή παρέμβασης
διαπιστώνονται προβλήματα και αδυναμίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας. Τα
σημαντικότερα από αυτά είναι: η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του αλιευτικού
στόλου, οι ελλείψεις στην οργάνωση της διαχείρισης και εμπορίας των αλιευμάτων καθώς και στην
οργάνωση των εμπορικών δικτύων, η έλλειψη ιχθυόσκαλας, οι σημαντικές ελλείψεις σε αλιευτικές
υποδομές (καταφύγια, λιμενικές εγκαταστάσεις, υποδομές διαχείρισης και εμπορίας αλιευμάτων)
αλλά και στη διαχείριση αυτών των υποδομών, η υπεραλίευση, η υποβάθμιση του υποστρώματος και
οικοσυστήματος του κόλπου της Μεσαράς και η εμφάνιση νέων θαλασσίων ειδών (λόγω της
κλιματικής αλλαγής) τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για την αλιεία.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για τη στήριξη της διαφοροποίησης του εισοδήματος των
αλιέων και την ενασχόλησή τους με επιχειρηματικές δραστηριότητες που ενισχύουν την
προστιθέμενη αξία της αλιευτικής αλυσίδας και αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
περιοχής (πολιτισμός, περιβάλλον, τοπικά προϊόντα). Η αξιολογική τουριστική δραστηριότητα της
περιοχής και οι δυνατότητες που προσφέρει ο θαλάσσιος τουρισμός, η αξιοποίηση της πλούσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς και του υψηλής ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος, οι σημαντικοί
επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι και η αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού
αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που ευνοούν την προσπάθεια διαφοροποίησης του
εισοδήματος των αλιέων και την ενασχόλησή τους με δραστηριότητες που είναι ανταγωνιστικές και
αξιοποιούν τους πόρους της περιοχή με έξυπνο τρόπο.
Η δευτερεύουσα και συμπληρωματική της βασικής, θεματική κατεύθυνση του ΤΑΠΤΚ
τεκμηριώνεται επίσης από την υπάρχουσα κατάσταση και την ανάλυση SWOΤ και είναι «Η
Διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».
Σύνδεση της δευτερεύουσας θεματικής κατεύθυνσης με SWOT ANALYSIS: Με βάση την περιγραφή
της υφιστάμενης κατάστασης και τα στοιχεία της SWOT ANALYSIS, η περιοχή παρέμβασης, εκτός από
την αλιευτική δραστηριότητα, διακρίνεται για την πλούσια αγροτική της δραστηριότητα με παραγωγή
αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Παρ’ όλα αυτά ο βαθμός
μεταποίησης και ολοκληρωμένης – σύγχρονης τυποποίησης της αγροτικής παραγωγής παραμένει
χαμηλός. Περιορισμένη είναι και η παρουσία του δευτερογενή τομέα με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις
να αντιμετωπίζουν οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες, προβλήματα στον εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής διαδικασίας και περιορισμένη ενσωμάτωση της καινοτομίας και της περιβαλλοντικής
διάστασης. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι η περιοχή παρουσιάζει αξιόλογη τουριστική
δραστηριότητα, αυτή περιορίζεται σε συγκεκριμένες ζώνες μόνο κατά τη θερινή περίοδο. Τέλος, ο
χαμηλός βαθμός διατομεακών διασυνδέσεων (πχ γεωργία και αλιεία με τουρισμό, πολιτισμό και
περιβάλλον) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η περιοχή
παρέμβασης έχει ανάγκη από την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στη βάση μίας
πολυτομεακής και ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνεκτιμά την υφιστάμενη κατάσταση και τις
εξελίξεις στις παράκτιες αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Στην ενίσχυση και διαφοροποίηση της
τοπικής οικονομίας σημαντικό ρόλο λαμβάνει και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων
προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές και σύμφωνες με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν η
χρήση των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2014 – 2020

8

Η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα διακριτής ταυτότητας και η αναγνώριση της κρητικής διατροφής,
η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες αναψυχής, η δυναμική που παρουσιάζουν ο αγροτουρισμός, ο
αλιευτικός και ο καταδυτικός τουρισμός, η αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και
του υψηλής ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος η επιδίωξη της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 για
τη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό και το υψηλό ποσοστό
παραγωγικών ηλικιών αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που ευνοούν μια στρατηγική
διαφοροποίησης που αξιοποιεί ενδογενή συγκριτικά πλεονεκτήματα και δημιουργεί οριζόντιους
και κάθετους δεσμούς μεταξύ τομέων.
Τέλος, καθώς η περιοχή διαθέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις (ύπαρξη ανθρώπινων και φυσικών
πόρων, τάση ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού) για τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων απαιτείται η υπέρβαση των ελλείψεων σε υποδομές
και υπηρεσίες και η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να θέσουν
ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευμάτων, την ανάδειξη του πολιτισμικού
πλούτου σε συνδυασμό με την παραθαλάσσια και παράκτια φυσιογνωμία της περιοχής, την
αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και θαλάσσιων πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού
της υπαίθρου και, φυσικά, την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι παραπάνω θεματικές κατευθύνσεις εξειδικεύονται στους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους:
 ΣΣ1: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της
αλιευτικής αλυσίδας.
 ΣΣ2: Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
 ΣΣ3: Η βελτίωση των βασικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών υποδομών και
υπηρεσιών και η ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Κάθε ένας από τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους εξειδικεύεται περαιτέρω σε συγκεκριμένους
και μετρήσιμους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) Ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, ως εξής:
ΣΣ1: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της αλιευτικής
αλυσίδας
 ΕΣ1Α: Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για αλιείς
 ΕΣ1Β: Η προώθηση καινοτόμων, ανταγωνιστικών και περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων
σχετικών με την αλιεία, στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα για τους αλιείς και τους
κατοίκους των αλιευτικών ζωνών
 ΕΣ1Γ: Η ενίσχυση των ενδοκλαδικών και διακλαδικών διασυνδέσεων της αλιευτικής αλυσίδας
 ΕΣ1Δ: Η βελτίωση της διασύνδεσης της Έρευνας και Ανάπτυξης με τον τομέα της αλιείας και η
προώθηση της νέας τεχνολογίας
 ΕΣ1Ε: Η βελτίωση της ανάδειξης και προώθησης των προϊόντων της αλιευτικής αλυσίδας
 ΕΣ1ΣΤ: Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του τομέα της αλιείας σε θέματα
ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, δικτύωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης και
διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής
 ΕΣ1Ζ: Η βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται με την αλιεία
 ΕΣ1Η: Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
ΣΣ2: Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα
 ΕΣ2Α: Η προώθηση καινοτόμων, ανταγωνιστικών και περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων στο
δευτερογενή και τριτογενή τομέα ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα επιμέρους ζωνών
της περιοχής παρέμβασης
 ΕΣ2Β: Η ανάδειξη και αξιοποίηση του τομέα του θαλάσσιου τουρισμού
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 ΕΣ2Γ: Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 ΕΣ2Δ: Η βελτίωση των υποδομών για την ανάπτυξη του τουρισμού
 ΕΣ2Ε: Η ενίσχυση των ενδοκλαδικών και διακλαδικών διασυνδέσεων του δευτερογενή και
τριτογενή τομέα
 ΕΣ2ΣΤ: Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
ΣΣ3: Η βελτίωση των βασικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών υποδομών και
υπηρεσιών και η ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
 ΕΣ3Α: Η αναβάθμιση των βασικών κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών που συμβάλλουν
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
 ΕΣ3Β: Η συμβολή στην ορθολογική και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και των τοπικών
φυσικών πόρων
 ΕΣ3Γ: Η βελτίωση της αξιοποίησης της Έρευνας και Ανάπτυξης για την παροχή βασικών
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών υποδομών και υπηρεσιών και η προώθηση της
νέας τεχνολογίας
 ΕΣ3Δ: Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και δικτύωσης για θέματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
 ΕΣ3Ε: Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων για τη βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και
του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
 ΕΣ3ΣΤ: Η βελτίωση της διασύνδεσης της πολιτισμικής κληρονομιάς με την οικονομική
δραστηριότητα.
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4.

Κατηγορίες δράσεων

4.1 Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης (Μονοταμειακό Πρόγραμμα): Μέτρο 4.1 του ΕΠΑλΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΕΔΕΤ

Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (Μονοταμειακό Πρόγραμμα)
4.1
ΕΤΘΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 62, ΚΑΝ 508/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση «Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης (Μονοταμειακό Πρόγραμμα)» περιλαμβάνει τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά την
προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής του προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου και
περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας:
1. Δράσεις επιμόρφωσης και Εκπόνηση τοπικής στρατηγικής
2. Λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ
Αναλυτικότερα:
ΠΕ 1 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Επιμόρφωση τοπικών φορέων (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων που
εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες)
 Επιμόρφωση στελεχών ΟΤΔ με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
 Συμμετοχή τοπικών φορέων και τοπικού πληθυσμού στη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης μέσω των ενεργειών διαβούλευσης (προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης,
εταιρικού σχήματος και ΕΔΠ, καθορισμός θεματικών κατευθύνσεων και δράσεων)
 Ενημέρωση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού για τη φιλοσοφία του CLLD, τους
στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑλΘ, την καταγραφή των αναγκών της περιοχής παρέμβασης
 Μελέτη της περιοχής παρέμβασης, συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
 Καθορισμός των στόχων και της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, διαμόρφωση των
δράσεων και των ενεργειών για την υλοποίηση της στρατηγικής.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στους Φακέλους Α και Β και στα Παραρτήματά τους,
για την επιμόρφωση και την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής πραγματοποιηθήκαν οι εξής ενέργειες:
 Ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Πραγματοποιήθηκαν 11 ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από την Αναπτυξιακή
Ηρακλείου στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή
ιδιωτικών συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες) καθώς και στελέχη της
ΟΤΔ.


Ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από άλλους φορείς
Στελέχη της ΟΤΔ συμμετείχαν σε 17 ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από άλλους
φορείς και υπηρεσίες (πχ ΕΑΔ ΥΠΑΑΤ, ΕΥΚΕ, Περιφέρεια Κρήτης, Επιμελητήριο Ηρακλείου).



Ενέργειες διαβούλευσης
i) Πραγματοποιήθηκαν 33 συσκέψεις με βασικά σημεία διαβούλευσης: α) την περιοχή
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος και β) το εταιρικό σχήμα της ΟΤΔ και τη σύνθεση της
Επιτροπής Διαχείριση του προγράμματος (ΕΔΠ) - Φάκελος Α
ii) Πραγματοποιήθηκαν 25 ενέργειες διαβούλευσης (συσκέψεις, ανοικτές εκδηλώσεις,
διαγνωστικές επισκέψεις) με βασικά σημεία διαβούλευσης: α) τη διαμόρφωση της
αναπτυξιακής στρατηγικής του τοπικού προγράμματος και των θεματικών κατευθύνσεων, β)
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το περιεχόμενο των δράσεων, γ) τα καθεστώτα και τα ποσοστά ενίσχυσης, δ) τη
χρηματοδοτική βαρύτητα και ε) τα κριτήρια επιλογής - Φάκελος Β
Οι ενέργειες διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν με τον τοπικό πληθυσμό, με φορείς, με ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού, την Περιφέρεια Κρήτης, δημόσιες υπηρεσίες, αναπτυξιακές εταιρίες, ενώσεις
αγροτικών συνεταιρισμών, γυναικείους συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, κοινωνικούς φορείς,
συλλόγους, ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις, επιστημονικά ιδρύματα κλπ.


Ενέργειες ενημέρωσης (Φάκελος Α)
i) Ενέργειες άμεσης πληροφόρησης (ατομικές συνεργασίες, ανοιχτές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε
εκδηλώσεις τρίτων, αποστολή ενημέρωσης μέσω e-mail)
ii) Χρήση ΜΜΕ (Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις)
iii) Δημιουργία εντύπου με πληροφορίες για το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα
iv) Δημιουργία χωριστού μενού «CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ» στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ
v) Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες μετόχων της ΟΤΔ
vi) Αξιοποίηση της σελίδας της ΟΤΔ στο Facebook
vii)
Διανομή έκδοσης αποτελεσμάτων του Τ.Π. LEADER Άξονα 4 του ΠΑΑ



Μελέτη της περιοχής παρέμβασης και σύνταξη των Φακέλων Α και Β
Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα για τη μελέτη και την παρουσίαση
όλων των χαρακτηριστικών και στοιχείων της περιοχής παρέμβασης. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε ανάλυση SWOT η οποία συνέβαλε στη λήψη αποφάσεων και στην
αποτελεσματικότερη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής. Βασιζόμενη στην μελέτη και
ανάλυση της περιοχής και στα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων με την τοπική κοινωνία, η
ΟΤΔ διαμόρφωσε τις δράσεις και τις ενέργειες του τοπικού προγράμματος.

Παραδοτέα:
Π1.1 : 11 ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από την ΟΤΔ (Φάκελος Α, Πίνακας 3.6)
Π1.2 : Συμμετοχή της ΟΤΔ σε 17 ενέργειες επιμόρφωσης άλλων φορέων (Φάκελος Α, Πίνακας 3.7)
Π1.3 : 58 ενέργειες διαβούλευσης (Φάκελος Α, Πίνακας 3.1 και Φάκελος Β, Πίνακας 1)
Π1.4 : 8 ενέργειες ενημέρωσης (ατομικές συνεργασίες, ανοιχτές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε
εκδηλώσεις τρίτων) (Φάκελος Α, Πίνακας 3.5)
Π1.5 : Λοιπές ενέργειες ενημέρωσης (δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις,
έντυπο υλικό, ιστοσελίδα και facebook ΑΝ.Η.) (Φάκελος Α, σελ 138-139)
Π1.6 : Φάκελος Α και Φάκελος Β τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. Ηρακλείου.
ΠΕ 2 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Η υποστήριξη της ΟΤΔ, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας εκπόνησης της τοπικής στρατηγικής,
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
Καθορισμός λειτουργικών δαπανών, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας μερισμού.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσό (€)
μέτρου
προτεραιότητας
Συνολικός προϋπ/σμός
80.000,00
100%
1,42%
Δημόσια Δαπάνη*
80.000,00
100%
2,03%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00%
0,00%
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
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4.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
κοινοτήτων (CLLD / ΤΑΠΤΟΚ): Μέτρο 4.2 του ΕΠΑλΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΔΕΤ

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων)
4.2.1
ΕΤΘΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 63.1α, ΚΑΝ 508/2014
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την προσφορά προστιθέμενης
αξίας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δράση αφορά πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα, ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επενδύσεων σχετιζόμενες με
την αλιεία, την μεταποίηση και το εμπόριο προϊόντων αλιείας που εμπίπτουν στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ
και που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε.
Το καθεστώς ενίσχυσης είναι 50% (ΚΑΝ 508/2014, Άρθρο 95).
Στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε εξειδικευμένη χωρική ενότητα
είναι απαραίτητη η άντληση δράσεων από οριζόντια μέτρα του ΕΠΑΛΘ (πχ άρθρα 68 και 69) καθώς με
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση των ενδοκλαδικών και διακλαδικών διασυνδέσεων της
αλιευτικής αλυσίδας με άλλους τομείς που θα ενισχυθούν μέσω του τοπικού προγράμματος (τουρισμός,
πολιτισμός, περιβάλλον).
Επίσης, βασικός στόχος της τοπικής στρατηγικής είναι να δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινότητες
να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη
ευκαιριών σε όλους τους οικονομικούς τομείς.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.2.1 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της αλιείας και της παράκτιας οικονομίας».
Η δράση 4.2.1 συνδέεται με το Στρατηγικό Στόχο 1: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η
ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της αλιευτικής αλυσίδας» και με τους Ειδικούς Στόχους 1Α, 1Β, 1Γ,
1Δ, 1Ε, 1Η.

Συνολικός προϋπ/σμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσό (€)
μέτρου
300.000,00
6,74%
150.000,00
5,39%
150.000,00
8,98%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝ 508/2014, Άρθρο 95

Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας
5,34%
3,80%
8,98%
50%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε
αυτήν.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2014 – 2020

13

ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί βάσει των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης
Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση 4.2.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
4.2.2: 1. Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων.
4.2.2: 2. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.
4.2.3: 1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.
4.2.3: 4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.
4.3.1: Διαπεριφερειακή συνεργασία (Αλιευτικός τουρισμός).
4.3.2: Διακρατική συνεργασία (Θαλάσσιος τουρισμός στα Νησιά της Μεσογείου).
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.2.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία:
Α.Π. 1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020:
Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Α.Π. 4: Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
 RISCrete:
Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας,
τεχνολογίας και γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
 Στρατηγικός σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης για τον αγροδιατροφικό τομέα
 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
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Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
4.2.2
ΕΔΕΤ
ΕΤΘΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 63 1β, ΚΑΝ 508/2014
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων (αλιείς).
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων από επαγγελματίες αλιείς. Η υποδράση αφορά πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθεί η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων που συνδέονται με τις παρακάτω δραστηριότητες:
 ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού, όπως η επίδειξη τεχνικών αλιείας σε τουρίστες,
επισκέπτες πάνω στο σκάφος ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους παράκτιους χώρους, η περιήγηση
στη θάλασσα
 ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σχετικές με την αλιεία για
εκπαιδευτικό τουρισμό (π.χ. μαθητές, φοιτητές κλπ)
 παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή
δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση γνώσεων
και εμπειριών του επισκέπτη-τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλιεία και το φυσικό, κοινωνικό
και πολιτιστικό περιβάλλον της
 ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αλιεία και τη θάλασσα, όπως
συλλογή απορριμμάτων
 ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής, όπως παραδοσιακές
ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία»
 ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές
δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες)
 ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης
 ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών
σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και
παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων
 ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνιών που συνδέονται με αλιευτικές ή
θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου,
κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir) με θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα)
 ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων προϊόντων αλιείας
 ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικές με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. εμπόριο
αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων σπορ).
Στην περίπτωση της διαφοροποίησης εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων οι δικαιούχοι
δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας
μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.
Η στήριξη χορηγείται βάσει του ΚΑΝ 1407/2013 (γενικός de minimis) με ένταση ενίσχυσης 50%. Στην
περίπτωση αλιέων παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακα ή ένταση ενίσχυσης φτάνει το 80%.
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2. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις που υλοποιούνται από μη αλιείς αξιοποιώντας τις
ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και οι παράκτιες περιοχές. Η υποδράση αφορά πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθούν η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός
επενδύσεων που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη, όπως:
 επιχειρήσεις που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός,
καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες)
 υποδομές διανυκτέρευσης
 χώροι εστίασης και αναψυχής, όπως παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, που η λειτουργία
τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία»
 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ.
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και παροχής υπηρεσιών για τη
συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων
 μικρές βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή
κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου, κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir) με
θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα)
 ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικές με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. ιχθυοπωλεία,
εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων σπορ).
Η στήριξη χορηγείται βάσει του ΚΑΝ 1407/2013 (γενικός de minimis) με ένταση ενίσχυσης 50%.
Στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε εξειδικευμένη χωρική ενότητα
είναι απαραίτητη η άντληση δράσεων από οριζόντια μέτρα του ΕΠΑΛΘ (πχ άρθρο 30) καθώς η
διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων αποτελεί και βασικό στόχο του άρθρου 63, παρ. 1β:
«στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου
μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».
Επίσης, βασικός στόχος της τοπικής στρατηγικής είναι να δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινότητες
να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ευκαιριών
σε όλους τους οικονομικούς τομείς.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.2.2 εξυπηρετείται πρωτίστως η θεματική κατεύθυνση «Η
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής» καθώς και η θεματική
κατεύθυνση «Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλιείας και της παράκτιας οικονομίας».
Η δράση 4.2.2 συνδέεται:
 με το Στρατηγικό Στόχο 1: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της προστιθέμενης
αξίας της αλιευτικής αλυσίδας» και με τους Ειδικούς Στόχους 1Α, 1Β, 1Γ, 1Δ, 1Ε, 1Η
 με το Στρατηγικό Στόχο 2: «Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με βάση τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα» και με τους Ειδικούς Στόχους 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε, 2ΣΤ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσό (€)

Συνολικός προϋπ/σμός
Δημόσια Δαπάνη*
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσοστό σε επίπεδο
μέτρου

3.039.000,00
68,26%
1.519.500,00
54,61%
1.519.500,00
91,02%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝ 1407/2013 de minimis

Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας

54,08%
38,47%
91,02%
50%
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Για αλιείς παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

80%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Για την υποδράση 1:
Αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΚΑΝ 508/2014 και όπως ορίζονται από την
εθνική νομοθεσία.
Για την υποδράση 2:
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή
δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί βάσει των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης
Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
Για τις επενδύσεις, στο πλαίσιο του ΚΑΝ 1407/2013 de minimis το ανώτατο όριο της επιχορήγησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€ (δημόσια δαπάνη) για περίοδο τριών ετών.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση 4.2.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
4.2.1: Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την προσφορά προστιθέμενης αξίας σε όλα τα επίπεδα της
εφοδιαστικής αλυσίδας.
4.2.3: 2. Υποδομές για τη ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.
4.2.3: 3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
4.2.3: 4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.
4.3.1: Διαπεριφερειακή συνεργασία (Αλιευτικός τουρισμός).
4.3.2: Διακρατική συνεργασία (Θαλάσσιος τουρισμός στα Νησιά της Μεσογείου).
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.2.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία:
Α.Π. 1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020:
Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Α.Π. 4: Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
 RISCrete:
Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας,
τεχνολογίας και γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
 Στρατηγικός σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης για τον αγροδιατροφικό τομέα
 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

4.2.3

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 63.1. α, γ & δ, ΚΑΝ
508/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:
1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα
καταφύγια όπως: η βελτίωση της σηματοδότησης και του φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων
ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών, η δημιουργία χώρων διοίκησης και χώρων υγιεινής, η
εξασφάλιση παροχών πόσιμου νερού, η δημιουργία έργων για την αντιμετώπιση της προσάμμωσης
και για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών
 η βελτίωση του οδικού δικτύου που παρέχει πρόσβαση στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους
εκφόρτωσης και στα αλιευτικά καταφύγια
 η δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων των αλιέων: καρνάγια, αποθήκες, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας κλπ
 η δημιουργία και βελτίωση χώρων πώλησης αλιευτικών προϊόντων (ιχθυαγορές).
2. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων
 η δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και
παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 η ανάδειξη τοπίων ή σημείων ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χώρων αναψυχής των κατοίκων και
επισκεπτών της περιοχής
 η σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων κλπ
 η κατασκευή ή αναβάθμιση πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (εγκαταστάσεις
ψυχαγωγίας πολυλειτουργικού χαρακτήρα που προσφέρουν, ιδίως, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
υπηρεσίες)
 η αναβάθμιση υποδομών τουριστικών λιμένων (μαρίνες, καταφύγια) για την εξυπηρέτηση σκαφών
αναψυχής και ναυταθλητισμού
3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η δημιουργία, βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι
άθλησης και ψυχαγωγίας)
 η δημιουργία νέων ή η αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και η μετατροπή τους σε χώρους για
κοινωφελή χρήση ή χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πχ πολιτιστικά κέντρα, θέατρα,
κινηματογράφοι, ωδεία, βιβλιοθήκες)
 η βελτίωση εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών, καθώς και η βελτίωση της απόδοσής τους
 η δημιουργία ή βελτίωση αθλητικών υποδομών
 η δημιουργία ή βελτίωση υποδομών που εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 η αποκατάσταση και η ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως:
υγροβιότοποι, εκβολές ποταμών
 δράσεις πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, καταστροφές που
προέρχονται από τη θάλασσα κλπ) από εθελοντές
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η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας (π.χ, τοποθέτηση τεχνητών
υφάλων για την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων)
η υλοποίηση τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της διάβρωσης των ακτών

4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων που αφορούν στην πρόληψη και προστασία από
ασθένειες που απειλούν την υγεία των αλιέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών
 η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα που έχουν ως στόχο την ανάδειξη
των αλιευτικών προϊόντων της περιοχής (π.χ γιορτή ψαρά, διαγωνισμοί μαγειρικής) και την
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στην αγορά ντόπιων αλιευμάτων
 δράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών
περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις
αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
 η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 η διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης για τη σπουδαιότητα κατανάλωσης αλιευμάτων που
αποτελούν προϊόντα υπεύθυνης αλιείας και παράγονται με βιώσιμο τρόπο
 η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο
περιβάλλον και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς (π.χ. αλόγιστη χρήση
φυτοφαρμάκων, υπεραλίευση, παράνομη αλιεία)
 η διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης των κάτοικων και φορέων των παράκτιων περιοχών
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ δημιουργία εντύπων – εκδόσεων, ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, οργάνωση ημερίδων-εκδηλώσεων, εθελοντικών καθαρισμών ακτών/θαλασσών)
 η υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων σε μαθητές σε θέματα προστασίας του
θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.2.3 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η διαφοροποίηση της
τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής» καθώς και η θεματική κατεύθυνση «Η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλιείας και της παράκτιας οικονομίας».
Η δράση 4.2.3 συνδέεται με:
 το Στρατηγικό Στόχο 3: «Η βελτίωση των βασικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών
υποδομών και υπηρεσιών και η ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» και με τους
Ειδικούς Στόχους 3Α, 3Β, 3Γ, 3Δ, 3Ε, 3ΣΤ
 το Στρατηγικό Στόχο 2: «Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με βάση τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα» και με τους Ειδικούς Στόχους: 2Β, 2Γ, 2Δ.
 το Στρατηγικό Στόχο 1: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της προστιθέμενης
αξίας της αλευτικής αλυσίδας» και με τους Ειδικούς Στόχους 1Α, 1Β, 1Γ, 1Δ, 1Ε,1ΣΤ, 1Ζ, 1Η.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε επίπεδο
μέτρου

Ποσό (€)

Συνολικός προϋπ/σμός

1.113.000,00
25,00%
Δημόσια Δαπάνη*
1.113.000,00
40,00%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 95 (παρ. 2α και 3β), ΚΑΝ 508/2014
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2014 – 2020

19

Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας

19,81%
28,18%
0,00%
100%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Για τις υποδράσεις 1 - 3:
1. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους
2. Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα
Για την υποδράση 4:
Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα.
ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί βάσει των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης
Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 50.000€.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Υπάρχει συνέργεια/συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.2.3 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Δημιουργία βιώσιμων & πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών
 Ε.Π. "Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη:
 Τομέας Περιβάλλοντος, Ζ) Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση
Κινδύνων
 Τομέας Περιβάλλοντος, Η) Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας
 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020:
Α.Π. 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
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4.3 Έργα διατοπικής / διακρατικής συνεργασίας: Μέτρο 4.3 του ΕΠΑλΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Αλιευτικός Τουρισμός»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΔΕΤ

4.3.1
ΕΤΘΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΚΑΝ. 508/2014 – Άρθρο
64

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο αφορά σε μια διατοπική συνεργασία μεταξύ των δύο ΟΤΔ της χώρας που υλοποιούν
μονοταμειακό πρόγραμμα αλιείας και συντονιστή την Αναπτυξιακή Καβάλας.
Οι αλιευτικές περιοχές Καβάλας και Μεσσαράς βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κέντρα με σημαντική
τουριστική ανάπτυξη (π.χ. ελκυστικές παράκτιες πόλεις ή και τουριστικοί προορισμοί Κρήτης - Θάσου)
χωρίς, ωστόσο, όλα τα οφέλη της ανάπτυξης αυτής να φτάνουν πάντα μέχρι τις αλιευτικές κοινότητές
και τους παράκτιους αλιείς. Ενώ η ανάπτυξη του τουρισμού και στις δύο περιοχές θα μπορούσε να
ενισχύσει την οικονομική κατάσταση και την βιωσιμότητα του επαγγέλματος των αλιέων, αντίθετα με
την σημερινή της δομή συμβάλλει και στις δυο περιοχές στην περιθωριοποίηση και απομόνωση των
αλιέων.
Η εν λόγω συνεργασία έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης αλιευτικού
τουρισμού και άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν αφ΄ ενός την
συμπληρωματικότητα του αλιευτικού εισοδήματος των παράκτιων αλιέων αλλά και θα δημιουργήσουν
το πλαίσιο εμπλουτισμού και ενίσχυσης της τουριστικής προσφοράς των εν λόγω αλιευτικών περιοχών.
Συντονιστής εταίρος: Αναπτυξιακή Καβάλας
Ενδεικτικές δράσεις:
1. Μελέτη βιωσιμότητας και οργάνωσης δραστηριοτήτων αλιευτικού και παράκτιου τουρισμού
 Μελέτη ανάπτυξης περιηγητικών θαλάσσιων διαδρομών αλιευτικού τουρισμού και ανάδειξης
της αλιευτικής ιστορίας στην Κρήτη και την Καβάλα σε συνεργασία με τους παράκτιους αλιείς
 Εξατομικευμένα master plan για τους ενδιαφερόμενους αλιείς για την διενέργεια αλιευτικού
τουρισμού σε συνεργασία με ναυπηγούς και συμβούλους επιχειρήσεων
 Οργάνωση και προώθηση τουριστικού προϊόντος (marketing plan) για αλιευτικό / παράκτιο
τουρισμό
2. Επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση σε βασικούς τομείς τουριστικής επιχειρηματικότητας όπως
ξένη γλώσσα, λογιστικά, σύγχρονες ΤΠΕ, τουριστικό marketing και πρώτες βοήθειες στο θέμα της
σύνδεσης της αλιείας με τον τουρισμό και σχετικές ανταλλαγές εμπειριών
3. Ψηφιακή διάχυση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού και
λοιπές ψηφιακές εφαρμογές.
4. Δημοσιότητα – Προβολή τουριστικού προϊόντος:
 Εκδόσεις
 Ιστοσελίδα
 Συμμετοχή σε εκθέσεις
 Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά
 Δικτύωση και διασύνδεση των αλιευτικών συλλόγων των Παράκτιων των περιοχών με
τουριστικούς πράκτορες
5. Συντονισμός σχεδίου συνεργασίας και διάχυση αποτελεσμάτων
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κτλ)
Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, οι εταίροι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο θα πρέπει να:
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Α) να υλοποιούν μονοταμειακό πρόγραμμα Αλιείας
Β) να έχουν κοινά χαρακτηριστικά περιοχής εφαρμογής με ενδιαφέρον για αλιευτικό και θαλάσσιο
τουρισμό
Γ) να έχουν εμπειρία στις συνέργειες, τη δικτύωση και τη συνεργασία.
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας έχουν αναπτύξει αντίστοιχες δράσεις συνεργασίας
στο παρελθόν και έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό βάση και την τοπική τους στρατηγική.
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου συμμετέχει με το ποσό των 50.000,00€
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από δύο (2) ΟΤΔ, και είναι οι εξής:
1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Η ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου έχει ορίσει ένα άτομο υπεύθυνο της Υποδράσης με πολυετή
εμπειρία στη δικτύωση, τις συνεργασίες και το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)
Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία και προώθηση νέων τουριστικών
προϊόντων αλιευτικού τουρισμού στην Κρήτη και την Καβάλα, ενώ μακροπρόθεσμα είναι η δημιουργία
συμπληρωματικού εισοδήματος για τους αλιείς των δύο περιοχών.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας έχουν ως εξής:
 Έχει υπογραφεί σύμφωνη γνώμη από κάθε ΟΤΔ εταίρο με αναφορά στο ύψος του ποσού
συμμετοχής, αρμόδιο άτομο για το σχέδιο συνεργασίας και αναφορά στη διασύνδεση με τους
στόχους και την τοπική στρατηγική ανά εταίρο.
 Έχει σχεδιαστεί συνάντηση αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο με στόχο την
οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες εντάξεις και τον εμπλουτισμό και
οριστικοποίηση των κυρίως δράσεων του σχεδίου.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης και για την
καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:
 1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων): οριστικοποίηση δράσεων με την
ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών και τοπικών φορέων.
 Συναντήσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την οργάνωση των δράσεων, με ευθύνη του
συντονιστή
 Δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο στόχο την εμπλοκή του
τοπικού πληθυσμού και φορέων της περιοχής.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.3.1 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η διαφοροποίηση της
τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής».
Η δράση 4.3.1 συνδέεται με το Στρατηγικό Στόχο 1: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η
ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της αλιευτικής αλυσίδας» και με τους Ειδικούς Στόχους 1Α, 1Β, 1Γ,
1Η. Επίσης με το Στρατηγικό Στόχο 2: «Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με βάση τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα» και με τους Ειδικούς Στόχους 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε, 2ΣΤ.
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Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσό (€)
μέτρου
50.000,00
50,00%
50.000,00
50,00%
0,00
0,00%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ /ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας
0,89%
1,27%
0,00%
100%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι είναι οι ΟΤΔ που υλοποιήσουν μονοταμειακά προγράμματα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας
4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής:
Το σχέδιο συνεργασίας και οι δράσεις του θα πρέπει:
 Να είναι συνδεδεμένο με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της κάθε ΟΤΔ και να αποδεικνύεται η
συμπληρωματικότητα του με τις επιμέρους δράσεις του τοπικού προγράμματος του κάθε εταίρου.
 Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 Να ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στις δράσεις του
 Να είναι σύμφωνο με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και
 Να προωθεί την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση 4.3.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
4.2.1 και 4.2.2: Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
4.2.3: 1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.
4.2.3: 2. Υποδομές για τη ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.
4.2.3: 4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.
4.3.2: Διακρατική συνεργασία (Θαλάσσιος τουρισμός στα Νησιά της Μεσογείου).
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.3.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις
στην ευρύτερη περιοχή:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Α.Π. 1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Θαλάσσιος τουρισμός στα νησιά της Μεσογείου»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΔΕΤ

4.3.2
ΕΤΘΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΚΑΝ. 508/2014 – Άρθρο 64

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο αφορά σε μια διακρατική συνεργασία μεταξύ των ΤΟΔΑ της Μεσογείου με κύριο στόχο την
προώθηση του θαλάσσιου και του παράκτιου τουρισμού σε περιοχές της Μεσογείου. Με την έννοια του
θαλάσσιου τουρισμού εννοούμε τις δραστηριότητες με βάση τη θάλασσα, όπως ιστιοπλοΐα και ναυτικά
αθλήματα που συχνά πραγματοποιούνται σε παράκτια ύδατα, τις κρουαζιέρες και την ιδιωτική
θαλάσσια περιήγηση με άλλα μέσα. Με την έννοια του παράκτιου τουρισμού εννοούμε τις
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις παράκτιες περιοχές και τις παραλίες, έχουν ρόλο αναψυχής
και διασκέδασης και μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες τουριστικές δραστηριότητες σε κοντινή
απόσταση από την θάλασσα.
Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου θα είναι η ανάπτυξη και προώθηση θεματικών πακέτων θαλάσσιου
τουρισμού (π.χ. πολιτιστικές ή / και θρησκευτικές διαδρομές, οι δρόμοι του αρχαίου εμπορίου κτλ), η
μελέτη και μεταφορά καλών πρακτικών από τη μια περιοχή στην άλλη, η μελέτη των προοπτικών και
δυνατοτήτων της κάθε περιοχής εφαρμογής.
Συντονιστής εταίρος: Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Ενδεικτικές δράσεις:
1. Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός στις περιοχές παρέμβασης:
 Καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από κοινή μελέτη
 Προσδιορισμός δυνατοτήτων και προοπτικών κάθε περιοχής
 Benchmarking analysis και μεταφορά καλών πρακτικών
 Πιλοτικό σχέδιο δράσης για κάθε περιοχή
2. Πιλοτικές εφαρμογές προώθησης θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού
3. Ανάπτυξη κοινών διακρατικών τουριστικών πακέτων με τίτλο «Οι δρόμοι της Μεσογείου»
 Συλλογή στοιχείων – πληροφοριών για τους δρόμους της Μεσογείου
 Μελέτη ανάπτυξης κοινών τουριστικών πακέτων θαλάσσιου τουρισμού: «Οι δρόμοι της
Μεσογείου»
 Πολιτιστική και τουριστική διασύνδεση με την ενδοχώρα ή/και παράκτιες περιοχές
 Προβολή – προώθηση των πακέτων
4. Μεταφορά εμπειριών – καλών πρακτικών και δικτύωση επαγγελματιών θαλάσσιου και παράκτιου
τουρισμού
 Επιδεικτικές επισκέψεις καλών επιχειρηματικών πρακτικών στο θέμα του θαλάσσιου και
παράκτιου τουρισμού
 Διεθνές συνέδριο – σεμινάριο «Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός στη Μεσόγειο»
 Workshop – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Οι σχέσεις με τις «Τρίτες χώρες» (π.χ. Τουρκία,
Αίγυπτος κτλ)
5. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών και τεχνολογικών μέσων για την προώθηση του θαλάσσιου και παράκτιου
τουρισμού
 Βίντεο παρουσίασης διαδρομών
 Εφαρμογή έξυπνων συσκευών για την παρουσίαση των δρόμων της Μεσογείου
 Φόρουμ προώθησης δημόσιου διαλόγου
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6. Προβολή – δημοσιότητα έργου
 Marketing plan του σχεδίου
 Δημιουργία ιστοσελίδας έργου
 Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση αποτελεσμάτων
 Εκδηλώσεις / ημερίδες κλπ.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κτλ)
Το εταιρικό σχήμα θα είναι διακρατικό και από την Ελλάδα θα συμμετέχει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου,
ως συντονιστής εταίρος του σχεδίου.
Οι εν δυνάμει εταίροι του σχήματος θα επιλεγούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
 Θα είναι ΤΟΔΑ με περιοχή εφαρμογής στη Μεσόγειο
 Οι στόχοι του σχεδίου συνεργασίας να συνάδουν με τους στόχους της τοπικής τους στρατηγικής
 Έχουν εμπειρία σε διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες
 Οι περιοχές τους εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)
Το εταιρικό σχήμα θα οριστικοποιηθεί κατά την προπαρασκευαστική φάση του σχεδίου και η
Αναπτυξιακή Ηρακλείου διαθέτει προϋπολογισμό ύψους: 50.000,00€
Η ΤΟΔΑ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ως συντονιστής εταίρος έχει ορίσει δύο άτομα υπεύθυνα των
διατοπικών – διακρατικών προγραμμάτων της, με πολυετή εμπειρία στη δικτύωση, τις συνεργασίες και
το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων. Αντίστοιχα, και κάθε εταίρος - ΤΟΔΑ του σχεδίου, θα ορίσει
εκπρόσωπό της που θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων. Παράλληλα, θα υπάρξουν
συνεργασίες με εξειδικευμένα άτομα στις επιμέρους δράσεις.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα είναι η προώθηση δραστηριοτήτων παράκτιου και
θαλάσσιου τουρισμού και η δημιουργία τουριστικού προϊόντος «Οι δρόμοι της Μεσογείου».
Μακροπρόθεσμα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι να δημιουργηθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη
συμπληρωματικού εισοδήματος από παράκτια και θαλάσσια τουριστική δραστηριότητα για τους
κατοίκους των περιοχών.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
Σε διακρατικό επίπεδο έχει γίνει έρευνα και τηλεφωνική επαφή με τοπικούς φορείς για τις ΤΟΔΑ των
μεγάλων νησιών της Μεσογείου (Κορσική, Σαρδηνία, Σικελία, Βαλεαρίδες), αλλά και άλλων παράκτιων
περιοχών της Μεσογείου όπως περιοχές των περιφερειών της Νάπολη και της Καλαβρίας.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της επαφής με τους εν δυνάμει εταίρους αποφασίστηκε:
Α) το κυρίως θέμα να είναι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός στη Μεσόγειο
Β) το εταιρικό σχήμα να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης και αφού
οριστικοποιηθούν οι ΤΟΔΑ σε Μεσογειακό επίπεδο
Γ) κατά την προπαρασκευαστική φάση επίσης να οριστικοποιηθούν οι δράσεις, ο προϋπολογισμός του
σχεδίου και η ομάδα έργου.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης και για την
καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:
 Να υπάρχει προπαρασκευαστική φάση όπου θα εξαντληθεί η συζήτηση και θα υπάρχουν σχετικές
αποφάσεις για τα παρακάτω:
• Εταιρικό σχήμα και του προϋπολογισμού συμμετοχής κάθε ΟΤΔ
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•
•
•
•
•

Δράσεις σχεδίου και ο προϋπολογισμός τους
Ρόλος του κάθε εταίρου και δράσεις που θα υλοποιήσουν
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων
Δημιουργία ομάδας έργου και τρόπου παρακολούθησης και υλοποίησης σχεδίου.
Υπογραφή σύμφωνου συνεργασίας

 Υποβολή ολοκληρωμένου σχεδίου και έγκριση από το ΥΠΑΑΤ και την αρμόδια διαχειριστική αρχή
της κάθε Περιφέρειας
 Τακτικές συναντήσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την οργάνωση των δράσεων, με
ευθύνη του συντονιστή
 Δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο στόχο την εμπλοκή του
τοπικού πληθυσμού και φορέων της περιοχής.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.3.2 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η διαφοροποίηση της
τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής».
Η δράση 4.3.2 συνδέεται με το Στρατηγικό Στόχο 1: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η
ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της αλιευτικής αλυσίδας» και με τους Ειδικούς Στόχους 1Α, 1Β, 1Γ,
1Η. Επίσης με το Στρατηγικό Στόχο 2: «Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με βάση τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα» και με τους Ειδικούς Στόχους 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε, 2ΣΤ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε
επίπεδο μέτρου
50.000,00
50,00%
50.000,00
50,00%
0,00
0,00%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ /ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ποσό (€)

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή
ΚΑΝ. 508/2014 – Άρθρο 64

Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας
0,89%
1,27%
0,00
100%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι θα είναι ΤΟΔΑ με περιοχή εφαρμογής στη Μεσόγειο. Οι ΤΟΔΑ πρέπει να έχουν εμπειρία σε
διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες και οι περιοχές τους να εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης
θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού.
ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής:
Το σχέδιο συνεργασίας και οι δράσεις του θα πρέπει:
 Να είναι συνδεδεμένο με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της κάθε ΟΤΔ και να αποδεικνύεται η
συμπληρωματικότητα του με τις επιμέρους δράσεις του τοπικού προγράμματος του κάθε εταίρου.
 Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 Να ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στις δράσεις του
 Να είναι σύμφωνο με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και
 Να προωθεί την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση 4.3.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
4.2.1 και 4.2.2: Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
4.2.3: 1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.
4.2.3: 2. Υποδομές για τη ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.
4.2.3: 4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.
4.3.1: Διαπεριφερειακή συνεργασία (Αλιευτικός τουρισμός).
4.3.2: Διακρατική συνεργασία (Θαλάσσιος τουρισμός στα Νησιά της Μεσογείου).
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.3.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις
στην ευρύτερη περιοχή:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Α.Π. 1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
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4.4 Δαπάνες λειτουργίας και Συντονισμού (Μονοταμειακό Πρόγραμμα): Μέτρο 4.4 του ΕΠΑλΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δαπάνες λειτουργίας και Συντονισμού (Μονοταμειακό Πρόγραμμα)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

4.4

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 62, ΚΑΝ
508/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση «Δαπάνες λειτουργίας και Συντονισμού» περιλαμβάνει τα εξής:
Α. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (παράγουν απλοποιημένο κόστος)
1. Αμοιβές τακτικού και έκτακτου προσωπικού (μισθωτοί, συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου
χρόνου, συμβάσεις μίσθωσης έργου) της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ».
Β. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (δαπάνες που δεν παράγουν απλοποιημένο κόστος)
2. Πάγια και λοιπός εξοπλισμός: η τεχνολογική υποστήριξη σε πάγιο εξοπλισμό γραφείου και
πληροφοριακά συστήματα.
3. Εμψύχωση: προβλέπονται δραστηριότητες εμψύχωσης με τη σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου
ενεργούς πληροφόρησης για την εμψύχωση και υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού.
4. Υποστηρικτικές δράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: μετακινήσεις, ενέργειες αξιολόγησης,
ενέργειες επιμόρφωσης, μελέτες υποστήριξης δράσεων του τοπικού προγράμματος (Τ.Π.), αμοιβές
ορκωτών λογιστών, νομικών συμβούλων κλπ που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΟΤΔ.
5. Λοιπές Δαπάνες, που αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποίηση της Τοπικής Αναπτυξιακής
Στρατηγικής (Τ.Α.Σ.).
Γ. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6. Λειτουργικές Δαπάνες. Οι έμμεσες Δαπάνες που αναφέρονται στην υποστήριξη των λειτουργικών
δαπανών της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση
του έργου αλλά μπορούν να προσδιορισθούν και να τεκμηριωθούν μέσω του λογιστικού συστήματος
όσον αφορά τον συσχετισμό τους με τις άμεσες δαπάνες.
Αναλυτικότερα:
ΠΕ 1 : ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (παράγουν απλοποιημένο κόστος)
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Η υποστήριξη του Τ.Π. μέσω ομάδας εργασίας της ΟΤΔ για την εφαρμογή του σχεδιασμού της
Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην περιοχή παρέμβασης.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες
 η στελέχωση και υποστήριξη από στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (και εφόσον
απαιτηθεί με νέα στελέχη) με τον κατάλληλο επιμερισμό, όπου εφαρμόζεται, και την κατάλληλη
χρονοχρέωση τους.
Παραδοτέα:
Π1.1 :
Η υποστήριξη και εφαρμογή της Τ.Α.Σ. του Τοπικού Προγράμματος μέσω του στελεχιακού
δυναμικού της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ. σύμφωνα με το οργανόγραμμά της, όπως
παρουσιάζεται στο κεφ. 1.3.1 & 1.3.2. της εγκεκριμένης πρότασης.
ΠΕ 2 : ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (δαπάνες που δεν παράγουν απλοποιημένο κόστος)
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Η Τεχνολογική υποστήριξη σε πάγιο εξοπλισμό γραφείου και πληροφοριακά συστήματα για τα
γραφεία της ΟΤΔ.
 Η Υποστήριξη και Εμψύχωση του συνόλου του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης και των
φορέων αυτής, με τεκμηρίωση και ανοικτές διαδικασίες για τις δυνατότητες που παρέχει το Τ.Π.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2014 – 2020

28



Η αποτελεσματική υλοποίηση της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και η διαμόρφωση
δράσεων που θα εμπλουτίσουν τα αποτελέσματά της και τις επιπτώσεις της στην περιοχή
παρέμβασης.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες
 Πάγια και λοιπός εξοπλισμός. Ενδεικτικά: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού
γραφείων και λοιπού εξοπλισμού της έδρας και των παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της
ΟΤΔ εφόσον υπάρχουν (υφιστάμενα ή προβλεπόμενα νέα), Διαμόρφωση και αναβάθμιση,
συντήρηση και επισκευή χώρων γραφείων, Προμήθεια ή και ανάπτυξη λειτουργικών
συστημάτων π.χ. λογιστικά προγράμματα, προγράμματα διαχείρισης έργου, Αναβάθμιση
υφιστάμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση ενός
επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες μετακίνησης του Υπηρεσιακού πυρήνα στο πλαίσιο της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 Ενέργειες εμψύχωσης που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, δραστηριότητες εμψύχωσης με τη
σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου ενεργούς πληροφόρησης για την εμψύχωση και υποστήριξη του
τοπικού πληθυσμού.
 Ενέργειες Υποστήριξης που περιλαμβάνουν ενδεικτικά μετακινήσεις για την υποστήριξη της
Τ.Α.Σ., ενέργειες αξιολόγησης, ενέργειες επιμόρφωσης, μελέτες υποστήριξης δράσεων του
τοπικού προγράμματος.
Παραδοτέα:
Π2.1 : Συγκροτημένη υποδομή σε τεχνολογικό επίπεδο και εξοπλισμό της έδρας-γραφείων της ΟΤΔ για
την υποστήριξη του Τ.Π. σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (πάγια και λοιπός εξοπλισμός).
Π2.2 : Ενέργειες Εμψύχωσης και Πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική
αναπτυξιακή στρατηγική και ενδεικτικά, Ενέργειες ευαισθητοποίησης, εμψύχωσης και παροχής
συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους. Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του τοπικού
προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. Οι ενέργειες σχετίζονται ενδεικτικά, με τη διοργάνωση
εκδηλώσεων, ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων (δαπάνες μίσθωσης αιθουσών, μικροφωνικών
εγκαταστάσεων, υλικών, κλπ), σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (φυλλάδια,
έντυπα, αφίσες, spot, ντοκιμαντέρ, κλπ), έντυπη και ηλεκτρονική προβολή, δημοσιεύσεις,
καταχωρήσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), κλπ, Έντυπα ή/και
video παρουσίασης αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
για την πολλαπλή αναπαραγωγή και διάδοσή τους, Δαπάνες υλοποίησης διαγωνισμών βράβευσης
ιδεών και καλών πρακτικών.
Π2.3 : Εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Υποστήριξης Δράσεων του
Τοπικού Προγράμματος, Ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των
φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (πχ τα μέλη του Επιπέδου Λήψης
Αποφάσεων). Σαν τέτοιες αναφέρονται, ενδεικτικά, η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, εκδηλώσεις
που διοργανώνονται από τρίτους και αφορούν σε θέματα συναφή με την στρατηγική τοπικής
ανάπτυξης, Ενέργειες αυτό-αξιολόγησης της ΟΤΔ και του σχεδιασμού της για την Τοπική Αναπτυξιακή
Στρατηγική κ.α.
Δαπάνες μετακινήσεων, διαμονής και αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια,
συσκέψεις, συμβούλια και άλλες συναφείς δραστηριότητες στο πλαίσιο συμμετοχής της ΟΤΔ σε δίκτυα
και όργανα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (ενδεικτικά, ΕΑΔ, FARNET, DG MARE, Εθνικά Δίκτυα άλλων
χωρών). Οι εν λόγω δαπάνες θα αφορούν τα στελέχη της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ και του Επιπέδου
Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD και τυχόν εξωτερικών συνεργατών (π.χ. αναδόχων μελετών εφόσον δεν
προβλέπεται στη σύμβαση). Αμοιβές ορκωτών λογιστών, νομικών συμβούλων κλπ που σχετίζονται με
τη λειτουργία της ΟΤΔ. Λοιπές Δαπάνες, που αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποίηση της Τ.Α.Σ.
π.χ. Τραπεζικά έξοδα.
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ΠΕ 3 : ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Η υποστήριξη της έδρας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ, επί των λειτουργικών
δαπανών με τον κατάλληλο επιμερισμό και διαδικασίες που προβλέπονται στον εσωτερικό
κανονισμό της και στο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
 Ενδεικτικά. Στήριξη λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ όπως, ενοίκιο του χώρου στέγασης της ΟΤΔ
και των παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της εφόσον υπάρχουν (υφιστάμενα ή
προβλεπόμενα νέα), δαπάνες καθαρισμού, λογαριασμοί τηλεφωνίας και δεδομένων,
λογαριασμοί οργανισμών παροχής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και
κοινόχρηστα, έξοδα αλληλογραφίας και ταχυμεταφορών, αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη και
έντυπα, δαπάνες μετακίνησης που συνδέονται άμεσα με ενέργειες και δράσεις του Τ.Π.,
δαπάνες προμήθεια βιβλίων και συνδρομές σχετικές με την τοπική ανάπτυξη ή φορολογικά,
λογιστικά, νομικά, εργατικά και τεχνικά θέματα καθώς και αντίστοιχες δαπάνες για σύνδεση ή
συνδρομές σε βάσεις δεδομένων αντίστοιχων ή συναφών θεμάτων καθώς και συμμετοχής σε
συλλογικές εκπροσωπήσεις π.χ. Επιμελητήρια, Δαπάνες συνδρομών σε αντίστοιχα Δίκτυα και
οργανισμούς.
Παραδοτέα:
Π3.1 :
Συγκροτημένη Νομική Εταιρική μορφή της ΟΤΔ με έδρα-γραφεία για την υποστήριξη του
Τ.Π. σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσό (€)
Ποσοστό σε επίπεδο
μέτρου
Συνολικός προϋπ/σμός
987.500,00
100,00%
Δημόσια Δαπάνη
987.500,00
100,00%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00%
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
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Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας
17,57%
25,00%
0,00%

5.

Χρηματοδοτικό πλάνο
5.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜ. ΔΑΠ.

ΚΟΙΝ. ΣΥΜΜ. ΕΘΝ. ΣΥΜΜ. ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜ.

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

Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου
ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών κοινοτήτων
(CLLD / ΤΑΠΤΟΚ):
Έργα διατοπικής
συνεργασίας

/

διακρατικής

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμού
(Μονοταμειακό Πρόγραμμα)

4.1

80.000 €

80.000 €

0€

4.2

4.452.000 €

2.782.500 €

1.669.500 €

4.3

100.000 €

100.000 €

0€

4.4

987.500 €

987.500 €

0€

5.619.500,00 €

3.950.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

0,00 €

0,00 €

1.669.500,00 €

5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Συνολικό κόστος Υπομέτρου
Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου
επί του συν. κόστους της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης
Υπομέτρου επί της δημόσιας
δαπάνης της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ
4.1

4.2

4.3

4.4

ΣΥΝΟΛΟ Π4

80.000,00 €

4.452.000,00 €

100.000,00 €

987.500,00 €

5.619.500,00 €

1,42%

79,22%

1,78%

17,57%

100,00%

80.000,00 €

2.782.500,00 €

100.000,00 €

987.500,00 €

3.950.000,00 €

2,03%

70,44%

2,53%

25,00%

100,00%

Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου
Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής
Υπομέτρου επί της Κοινοτικής
Συμμετοχής της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
(ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ΣΥΝΟΛΟ

Στήριξη για προπαρασκευή

4.1

80.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80.000,00 €

Εφαρμογή Τοπικής
Ανάπτυξης με την
Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων

4.2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 €

600.000,00 € 482.500,00 € 2.782.500,00 €

Δραστηριότητες Συνεργασίας

4.3

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

25.000,00 €

Δαπάνες Λειτουργίας και
Συντονισμός

4.4

53.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

133.500,00 € 133.500,00 € 133.500,00 € 133.500,00 € 133.500,00 €

15.000,00 €

100.000,00 €

133.500,00 € 133.500,00 €

987.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

133.000,00 €

133.500,00 €

133.500,00 €

643.500,00 €

758.500,00 €

758.500,00 €

758.500,00 €

631.000,00 €

3.950.000,00 €

ΠΟΣΟΣΤΟ

3,37%

3,38%

3,38%

16,29%

19,20%

19,20%

19,20%

15,97%

100,00%
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5.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΚΩΔ.

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ /ΥΠΟΔΡΑΣΗ

4.1

Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

4.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
κοινοτήτων (CLLD / ΤΑΠΤΟΚ)

4.2.1
1
4.2.2
1
2
4.2.3

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων)

ΠΟΣΟ

%

80.000,00 100,00%

4.452.000,00 2.782.500,00
300.000,00

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΣΟ
0,00

%
0,00%

1.669.500,00

150.000,00

50,00%

150.000,00 50,00%

3.039.000,00 1.519.500,00

50,00%

1.519.500,00 50,00%

Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων (αλιείς)
Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων)
Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων (αλιείς)
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη
Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

1.113.000,00 1.113.000,00 100,00%

1

Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης

2

Υποδομές για τη ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

3

Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

4

Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των φορέων
και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών

4.3

80.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Έργα διατοπικής / διακρατικής συνεργασίας

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00%

0,00

4.3.1

Διαπεριφερειακή συνεργασία (Αλιευτικός Τουρισμός)

50.000,00

50.000,00 100,00%

0,00

0,00%

4.3.2

Διακρατική συνεργασία (Θαλάσσιος τουρισμός στα νησιά της Μεσογείου)

50.000,00

50.000,00 100,00%

0,00

0,00%

987.500,00

987.500,00 100,00%

0,00

0,00%

4.4

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμού (Μονοταμειακό Πρόγραμμα)
ΣΥΝΟΛΟ

5.619.500,00 3.950.000,00
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