ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ
COMMUNITY - LED LOCAL DEVELOPMENT (CLLD) 2014 – 2020
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ΤΑΠΤΟΚ) 2014 – 2020
Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ καλεί, ΟΤΑ, φορείς, συλλόγους, επιχειρήσεις και
τον τοπικό πληθυσμό του κεντρικού και νοτίου Έβρου (επικράτεια των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης
και Σουφλίου) να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος
CLLD (Leader) 2014-2020.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή
όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του κεντρικού και νοτίου Έβρου. Στο πλαίσιο συμμετοχής στις
διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.
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, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 - 2020.
Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ από την σύστασή της το 1992 έχει υλοποιήσει
τέσσερα ολοκληρωμένα προγράμματα Leader στην περιοχή του κεντρικού και νοτίου Έβρου. Σήμερα η
Αναπτυξιακή βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας, για τη διεκδίκηση του νέου
προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020. Ζητείται η συνεργασία και η στήριξη των ΟΤΑ, φορέων, συλλόγων,
επιχειρήσεων και τοπικού πληθυσμού έτσι ώστε το τελικό πρόγραμμα να είναι κοντά στις ανάγκες των
συμμετεχόντων (σχεδιασμός από την βάση προς τα πάνω)
Ποια είναι η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD);
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 2014 – 2020 (Community - led local development
(CLLD) 2014 – 2020) είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιγράψει την
προσέγγιση που αντιστρέφει την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική που κατευθύνεται «από την κορυφή προς
τη βάση». Στο πλαίσιο της CLLD, ο τοπικός πληθυσμός μιας περιοχής αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να
εφαρμόσει ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά
τρόπο ώστε να αξιοποιεί τα δυνατά σημεία ή τα «πλεονεκτήματα» της περιοχής εφαρμογής, σε κοινωνικό,
περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Για την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν θα υλοποιηθούν, την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, παρεμβάσεις (έργα) Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα και ως εξής:

Υπομέτρο 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα για τον τοπικό πληθυσμό.
Εντάσσονται έργα υποδομών αλλά και «άυλου» χαρακτήρα, με σκοπό την τοπική ανάπτυξη των περιοχών
εφαρμογής. Ενδεικτικά μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω έργα:

- Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. -

•

Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων
κτηρίων με σκοπό την αξιοποίηση τους προς όφελος των πολιτών.

•

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου,

•

Λοιπά έργα υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

•

Ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό.

•

Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού για την αύξηση
της ελκυστικότητας της περιοχής.

•

Ενέργειες προβολής που συνδέονται με τον πολιτισμό ή / και το φυσικό περιβάλλον.

•

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών ή περιοχών με
ιδιαίτερη φυσική αξία, καθώς και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.

Τύποι Δικαιούχων
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
•

κατασκευές – διαμορφώσεις κτηρίων & χώρων & εγκαταστάσεων, αγορά μηχανολογικού & λοιπού
εξοπλισμού,

•

σχετικές μελέτες, έντυπα, πληροφοριακό υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό), διαφημιστικές ενέργειες

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών, η
χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα
τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι
ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013).

Ποσά και ένταση ενίσχυσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€. Για τα έργα
τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
50.000€. Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 80 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.
Εντάσσονται επενδύσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας με σκοπό τη στήριξη της τοπικής
οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Μπορούν να ενταχθούν ενδεικτικά τα παρακάτω έργα:
•

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

•

Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ

•

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.

•

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
- Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. -

•

Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.

•

Ενίσχυση καινοτόμων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων

Τύποι Δικαιούχων
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στις προσκλήσεις των αντίστοιχων
μέτρων.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
•

κατασκευές – διαμορφώσεις κτηρίων & χώρων & εγκαταστάσεων, αγορά μηχανολογικού & λοιπού
εξοπλισμού,

•

σχετικές μελέτες, έντυπα, πληροφοριακό υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό), διαφημιστικές ενέργειες

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών, η
χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα
τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι
ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013).
Ποσά και ένταση ενίσχυσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€. Για τα έργα
τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
100.000€. Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50 60% του συνολικού προϋπολογισμού.

Δράσεις του Μέτρου 4.2: Εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης (άρθρο 63 Κανονισμού 508/2014)
Στο πλαίσιο του μέτρου περιλαμβάνονται 2 Δράσεις:
•

ΔΡΑΣΗ 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

•

ΔΡΑΣΗ 2: Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

ΔΡΑΣΗ 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
1. α. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων
I.

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Θα στηριχθούν ενέργειες κυρίως εποχιακής
απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό.

II.

Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζεται με
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. Στην περίπτωση αυτή 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.

Δικαιούχοι της δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Δύναται να
χρηματοδοτηθούν δράσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς
(φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε
αυτήν) με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους.
- Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. -

1.β. Επενδύσεις από μη αλιείς
Οι επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή
που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
σύμφωνα με τη σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της
προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας
τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων.
Στη δράση αυτή, δύνανται να συμπεριληφθούν και ενέργειες οι οποίες είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του
Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησής τους από την τοπική στρατηγική
(προϋπόθεση του άρθρ. 63.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014).

ΔΡΑΣΗ 2: Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας,
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
α. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
β. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας: όπως η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, η
διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι
υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της
φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας) κλπ. Δεν επιτρέπονται
παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.
γ. Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές: όπως
αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση π.χ. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους
σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηματογράφος), ωδεία, βιβλιοθήκες και
γενικώς βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων.

Δικαιούχοι της δράσης 2 είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€. Για πράξεις
οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο «Συνοπτικό Δελτίο Έργου» και να
το αποστείλετε στην Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. με τους εξής τρόπους
α) Με email στην διεύθυνση: dimossin@hol.gr
β) Με fax στο: 2554041800
γ) Με ταχυδρομείο στην διεύθυνση: Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., Προβατώνας Σουφλίου, ΤΚ 68003.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει περισσότερα του ενός Δελτία Προτάσεων όταν
περισσότερες από μιας ιδέες.

έχει

Για ερωτήσεις σχετικά με την διαβούλευση και το «Συνοπτικό Δελτίο Έργου» παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
στα τηλέφωνα 25540 20090/91 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 – 14:00.
- Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. -

