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1. Τι είναι το LEADER+

To LEADER + είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, με σεβασμό στο
περιβάλλον που ζουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που
αποτελούν μια ακόμη πηγή εισοδήματος για αυτούς, με ταυτόχρονη προστασία της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία και αναδεικνύεται.
Επομένως οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, παράλληλα με την ενασχόλησή τους με
τη γεωργία ή την κτηνοτροφία, μπορούν, μέσω του προγράμματος,
νέες επενδυτικές δραστηριότητες, για τις

να αναπτύξουν

οποίες θα λάβουν επιδότηση από την

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Με άλλα λόγια, το LEADER+ δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα κοινοτικών επιδοτήσεων ή
στήριξης αγροτικών προϊόντων, οι οποίες παρέχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό
μέσω

του

Υπουργείου

Γεωργίας.

Εδώ

οι

κάτοικοι

των

τοπικών

κοινωνιών

ενεργοποιούνται μόνοι τους, αποφασίζουν οι ίδιοι για την τύχη τους, προβαίνουν σε
μικρές επενδύσεις, που προβλέπονται από το πρόγραμμα και κάνουν πράξη, οι ίδιοι,
όσα οραματίζονται για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Τα κέντρα λήψης των
αποφάσεων δεν βρίσκονται σε κάποιο απομονωμένο από τα προβλήματα της υπαίθρου
γραφείο κεντρικής υπηρεσίας στην Αθήνα, αλλά εδώ, στην ίδια την τοπική κοινωνία.
Η πρωτοβουλία LEADER+, η οποία αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια των προηγούμενων
ανάλογων κοινοτικών πρωτοβουλιών LEADER Ι και

LEADER ΙΙ, θα εφαρμοσθεί την

περίοδο 2002-2008.
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2. Ποιες περιοχές αφορά το LEADER+

Το LEADER+ απευθύνεται σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, στη χώρα μας θα εφαρμοστεί κυρίως στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές,
ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια ανάκαμψής τους.
Για την περιοχή, το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+

περιλαμβάνει την πρώην Επαρχία

Ελασσόνας και την περιοχή Τεμπών – Κισσάβου. Συγκεκριμένα τους εξής Δήμους, με
τα αντίστοιχα Δημοτικά διαμερίσματα:

Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ /Δ.Δ.: Ελασσόνας, Δρυμού, Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Ευαγγελισμού,
Κεφαλοβρύσου, Παλαιοκάστρου, Στεφανοβούνου, Τσαριτσάνης

Δ.ΟΛΥΜΠΟΥ /Δ .Δ.: Καλλιθέας, Κοκκινογείου, Λόφου, Κοκκινοπηλού, Ολυμπιάδας,
Πυθίου, Φλάμπουρου

Δ.ΠΟΤΑΜΙΑΣ /Δ.Δ.: Αμουρίου, Βλαχογιαννίου, Δομενίκου, Μαγούλας,
Μ.Ελευθεροχωρίου, Μεσοχωρίου, Πραιτωρίου, Συκέας,

Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ / Δ.Δ.: Αζώρου, Γερανείων, Γιαννωτών , Λυκουδίου, Μηλέας,
Σαρανταπόρου, Τσαπουρνιάς

Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ /Δ.Δ.: Δολίχης, Λιβαδίου
Δ. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ /Δ.Δ.: Ακρής, Κρανέας Ελασσόνας, Λουτρού
Δ. ΓΟΝΝΩΝ /Δ.Δ.: Γόννων, Ιτέας, Καλλιπεύκης
Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ /Δ.Δ.: Μελιβοίας, Σκήτης, Σκλήθρου, Σωτηρίτσας
Δ. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ /Δ.Δ.: Κρανέας, Ραψάνης
Δ. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ /Δ.Δ.: Καρίτσας, Ομολίου
Δ. ΑΓΙΑΣ /Δ.Δ.: Γερακαρίου, Μεγαλοβρύσου, Μεταξοχωρίου, Νερόμυλων
Δ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ /Δ.Δ.: Ανατολής, Δήμητρας, Μαρμαρινής
Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ /Δ.Δ.: Πουρναρίου, Σπηλιάς
ΔΙΕΥΡ. ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΑΣ /Δ.Δ.: Καρυάς, Κρύοβρυσης, Συκαμινέας
ΚΟΙΝ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ /Δ.Δ.: Βερδικούσιας

ΚΟΙΝ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ /Δ.Δ.:Αμπελακίων, Τεμπών
Το LEADER+ είναι μία μοναδική ευκαιρία προκειμένου οι περιοχές αυτές όχι μόνο να
μην ερημώσουν, αλλά και να αναγεννηθούν.

3

3. Στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος – Θέμα Συσπείρωσης
Οι στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος, είναι:


Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του
εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού.



Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, με

ενδυνάμωση του

κοινωνικού ιστού της, την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση των φυσικών
της

πόρων

και

του

περιβάλλοντος

με

αποτέλεσμα

την

αύξηση

της

επισκεψιμότητάς της.


Μείωση της απομόνωσης της περιοχής με την δικτύωση –συνεργασία –
διασύνδεση , την προσέλκυση νέων και οικονομικά ενεργών ατόμων με
αποτέλεσμα τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού

Η στρατηγική του προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από το παρακάτω θέμα
συσπείρωσης :
«Η συγκράτηση τοπικού πληθυσμού μέσα
ανταγωνιστικότητας των πόρων της περιοχής».

από

τη

βελτίωση

της

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πόρων της περιοχής μέσα από μια ολοκληρωμένη
και αειφόρο αναπτυξιακή διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, στην προσέλκυση
οικονομικά ενεργών ατόμων και στην ανατροπή της φθίνουσας πορείας της περιοχής.

4. Ποιοι υλοποιούν το LEADER+ ;
Τα

προγράμματα LEADER+ σε όλη την Ελλάδα

υλοποιούνται από Αναπτυξιακές

Εταιρείες, οι οποίες ονομάζονται Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Για την περιοχή μας
τέτοια Ο.Τ.Δ. είναι η Αναπτυξιακή Ελασσόνας- Κισσάβου ‘’ ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε ‘’ , η οποία
έχει υλοποιήσει LEADER I & LEADER II .

5. Ποια είναι η Αναπτυξιακή Ελασσόνας- Κισσάβου Α.Ε. ( ‘’ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.’’) ;
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. «ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούνιο
του 1992 με την ονομασία Αναπτυξιακή

Ελασσόνας ‘’ ΑΝ.ΕΛ.’’ Α.Ε.,

μετά από

απόφαση των κυριότερων «κοινωνικών εταίρων» της περιοχής Ελασσόνας και με
αφορμή την ανάγκη διαχείρισης - υλοποίησης του προγράμματος LEADER Ι για την
Επαρχία Ελασσόνας. Από το 1996 και για τις ανάγκες του LEADER II η περιοχή ευθύνης
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της διευρύνθηκε και με την περιοχή Τεμπών- Κισσάβου.
Είναι ανώνυμη εταιρεία λαϊκής βάσης με έδρα την Ελασσόνα και παράρτημα στη
Λάρισα. Από το 2000 συμμετέχουν και οι Δήμοι της περιοχής Τεμπών – Κισσάβου και
από τον Ιούλιο του 2002 η ονομασία της Εταιρείας έγινε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. «ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.». Μέτοχοι είναι ο Δήμος Ελασσόνας, οι ΟΤΑ της
περιοχής (πρώην Επαρχία Ελασσόνας & περιοχή Τεμπών – Κισσάβου), η Ιερά
Μητρόπολη Ελασσόνας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελασσόνας, ο Ομαδικός
Αμπελώνας «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ», το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελασσόνας,
ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις, Σύλλογοι (Πολιτιστικοί , Αθλητικοί, Θρησκευτικοί,
Επαγγελματικοί κ.λ.π.) και Ιδιώτες.
Στη

δεκάχρονη

παρουσία

της

η

Αναπτυξιακή

Ελασσόνας

–Κισσάβου

δραστηριοποιήθηκε στους εξής τομείς:
Α. Υποστήριξη φορέων.
Β. Σχεδιασμός & υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (LEADER I , LEADER IΙ,
ΑΝ.ΑΠ.ΤΥΡ).
Γ. Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού.
Δ. Συμμετοχή σε διατοπικά, εθνικά, διεθνή δίκτυα.

6. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο LEADER+ ;
Έργο -

επένδυση στα πλαίσια του LEADER+ μπορεί να υλοποιήσει κάθε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο (ιδιώτης, Ο.Τ.Α. , επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι κλπ.)
κάτοικος ή μη της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
LEADER+, μέσα στα όρια της περιοχής παρέμβασης.

7. Τι

δραστηριότητες
μπορούν
πρωτοβουλίας LEADER+

να

αναπτύσσονται

στο

πλαίσιο

της

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ μπορούν να ενταχθούν έργα στις
παρακάτω κατηγορίες:
1) Ενισχύσεις σε επενδύσεις – στήριξη της επιχειρηματικότητας (Παρεμβάσεις
αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης, ενισχύσεις σε μικρές επιχειρήσεις
του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας, επενδύσεις που ενισχύουν τη
συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών.)
2) Υποστηρικτικές ενέργειες (κατάρτιση, μελέτες, προβολή – προώθηση)
3) Δράσεις προστασίας, ανάδειξης & αξιοποίησης της φυσικής & πολιτιστικής
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κληρονομιάς
4) Στήριξη συνεργασιών μεταξύ αγροτικών περιοχών (διατοπικές– διακρατικές)
Στα πλαίσια του LEADER+ Ολύμπου – Κισσάβου, προβλέπεται η υλοποίηση επενδύσεων
στην περιοχή παρέμβασης στα πιο κάτω μέτρα – πράξεις – δράσεις :

ΜΕΤΡΟ 1.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Ð
ΠΡΑΞΗ 1.2.1 «Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης
προσέγγισης»
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.2.1.1 «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για
τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής ».
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία νέων ή βελτίωση υφιστάμενων καταλυμάτων
(παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια που μετατρέπονται σε
καταλύματα,

ξενοδοχεία

κλασσικά

τύπου

τουλάχιστον

3 αστέρων, ξενοδοχεία τύπου MOTEL τουλάχιστον
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αστέρων, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
τουλάχιστον 3 αστέρων, ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών,
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών).
Λεπτομέρειες και οδηγίες για τη δυνατότητα χωροθέτησης
κάθε μορφής παρέχονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο 471 του
Υπουργείου Γεωργίας, από τα στελέχη της Εταιρείας στα
γραφεία της.
Ποσοστό επιδότησης-

55% -

Μέγιστο ύψος επένδυσης :

440.000 €

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά

πρόσωπα,

επένδυση

στα

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας

που

δημοτικά

μπορούν

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

1.000.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.1.2 «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για την
συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής ».
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία νέων ή βελτίωση υφιστάμενων υποδομών
εστίασης (παραδοσιακές ταβέρνες).
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Ποσοστό επιδότησης :

55%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά η/και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν

εφαρμογής :

επένδυση

στα

δημοτικά

Τσαριτσάνης, Κρανέας

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Ελασσόνας,

Σκήτης , Σκλήθρου,

Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

200.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.1.3 « Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με
πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης).
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία,

σε

ιδιόκτητο

αγροτεμάχιο

επιφάνειας

τουλάχιστον 20 στρεμμάτων, επισκέψιμου αγροκτήματος με
ενσωματωμένο κατάλυμα επιλέξιμων κατηγοριών.
Ποσοστό επιδότησης-

55% -

Μέγιστο ύψος επένδυσης :

440.000 €

Δικαιούχοι– Περιοχή

Φυσικά η/και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν

εφαρμογής :

επένδυση σε όλη την περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή
φαίνεται αναλυτικά στην αρχή του φυλλαδίου.

Συνολικός προϋπολογισμός :

440.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.1.4 « Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού
τουρισμού
(θρησκευτικός,
ιαματικός,
ορεινός,
εκπαιδευτικός,
κατασκηνωτικός κ.λ.π.).
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία

νέων

ή

εκσυγχρονισμός

υφιστάμενων

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στον εναλλακτικό τουρισμό
και στις ειδικές μορφές τουρισμού. Προβλέπεται η αγορά
ειδικού

εξοπλισμού

για

την

εξυπηρέτηση

των

δραστηριοτήτων των πιο πάνω μορφών τουρισμού.
Ποσοστό επιδότησης :

55%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά η/και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν

εφαρμογής :

επένδυση

στα

δημοτικά

Τσαριτσάνης, Κρανέας

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

400.000 €
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Ελασσόνας,

Σκήτης , Σκλήθρου,

ΔΡΑΣΗ 1.2.1.5 «Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης
αγροτικού τουρισμού»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία τοπικών κέντρων ενημέρωσης των επισκεπτών
της περιοχής παρέμβασης για τους αξιόλογους προορισμούς
μέσα σ΄αυτήν και για τις δυνατότητες διαμονής και εστίασης
που παρέχει. Προβλέπεται η διάθεση εντύπων προβολής της
περιοχής, χαρτών, λοιπού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
καθώς και τοπικών προϊόντων.

Ποσοστό επιδότησης :

55%

Δικαιούχοι – Περιοχή

ΟΤΑ , επιχειρήσεις των ΟΤΑ , συλλογικοί φορείς, Ν.Π.Ι.Δ.,

εφαρμογής :

που μπορούν να υλοποιήσουν επένδυση

σε όλη την

περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή φαίνεται αναλυτικά στην
αρχή του φυλλαδίου.
Συνολικός προϋπολογισμός :

150.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.1.6 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού τουρισμού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης επισκεπτών κ.λ.π.)»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία

επιχειρήσεων

υποστήριξης,

οργάνωσης

πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και
δημιουργία

παραδοσιακών

καφενείων,

με

εξωτερική

εμφάνιση εναρμονισμένη στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον της
περιοχής.
Ποσοστό επιδότησης:

55%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά
επένδυση

πρόσωπα,
στα

δημοτικά

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας
Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς.
Συνολικός προϋπολογισμός :

που

370.000 €
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μπορούν

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

ΔΡΑΣΗ 1.2.1.7 «Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού
προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters)»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

για

Παρεμβάσεις με κατεύθυνση την βελτίωση της εικόνας των
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή για την
εξυπηρέτηση

των

επισκεπτών

(ξενοδοχεία,

εστιατόρια

κ.λ.π.), καθώς και των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών.
Προβλέπεται «συμμόρφωσή» τους σε Σύμφωνο Ποιότητας,
που θα προκύψει από το Πρόγραμμα, η σχετική πιστοποίησή
τους. Στόχος της δράσης είναι και η δικτύωση των
επιχειρήσεων σε clusters.
Ποσοστό επιδότησης :

55%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά
επένδυση

πρόσωπα,
σε

που
όλη

μπορούν
την

να

περιοχή

παρέμβασης, όπως αυτή φαίνεται αναλυτικά στην αρχή
του φυλλαδίου.
Συνολικός προϋπολογισμός :

140.000 €

ΠΡΑΞΗ 1.2.2 «Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της
οικονομίας
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.2.2.1 «Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ειδών
παραδοσιακής τέχνης κ.λ.π.)»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία

επιχειρήσεων

οικοτεχνίας,

χειροτεχνίας

και

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης (αργυροχρυσοχοϊα,
επεξεργασία ξύλινων αντικειμένων, κατασκευή μουσικών
οργάνων, σαμαριών, ψηφιδωτών, διακόσμηση γυαλιού,
κεραμικά κ.λ.π.)
Ποσοστό επιδότησης :

55%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά
επένδυση

πρόσωπα,
στα

δημοτικά

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας
Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

που

350.000 €
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μπορούν

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

ΔΡΑΣΗ 1.2.2.3 «Επιχειρήσεις μεταποίησης – τυποποίησης προϊόντων φυτικής
παραγωγής»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία

νέων

και

εκσυγχρονισμός

υφισταμένων

επιχειρήσεων που μεταποιούν-τυποποιούν προϊόντα φυτικής
παραγωγής, με προτεραιότητα στα βιολογικά προϊόντα
(τυποποίηση τοπικών προϊόντων, όπως πατάτα, όσπρια,
φρούτα, λαχανικά, παραγωγή κρασιού από βιολογικό αμπέλι
κ.λ.π.). Προβλέπεται, για την διασφάλιση της υγιεινής της
παραγωγικής διαδικασίας, η εφαρμογή συστήματος HACCP.
Ποσοστό επιδότησης-

50% -

Μέγιστο ύψος επένδυσης :

440.000 €

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά

πρόσωπα,

επένδυση

στα

που

μπορούν

δημοτικά

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς.
Συνολικός προϋπολογισμός :

460.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.2.4 «Επιχειρήσεις μεταποίησης – τυποποίησης προϊόντων ζωικής
παραγωγής»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία

νέων

και

εκσυγχρονισμός

υφισταμένων

επιχειρήσεων που μεταποιούν-τυποποιούν προϊόντα ζωικής
παραγωγής, βιολογικά και μη. Αναφέρονται ενδεικτικά σαν
τέτοιες τα παραδοσιακά μικρά τυροκομεία, οι επιχειρήσεις
τυποποίησης

τυροκομικών

προϊόντων,

οι

επιχειρήσεις

μεταποίησης κρέατος κ.λ.π.
Ποσοστό επιδότησης-

50% -

Μέγιστο ύψος επένδυσης :

440.000 €

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά
επένδυση

πρόσωπα,
στα

δημοτικά

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας
Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

που

400.000 €
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μπορούν

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης,

ΔΡΑΣΗ 1.2.2.5 «Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτών σε πρωτότυπες εφαρμογές»
Ενδεικτικές επενδύσεις :
Δημιουργία μονάδας συλλογής, τυποποίησης-συσκευασίας
αρωματικών φυτών (ρίγανη, τσάι κ.λ.π.), με στόχο την
εκμετάλλευση των αναξιοποίητων, ως σήμερα, πλούσιων
πόρων του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Ποσοστό επιδότησης:

50%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά

πρόσωπα,

επένδυση

στα

που

μπορούν

δημοτικά

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

50.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.2.6 «Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη
μεταποίηση»
Ενδεικτικές επενδύσεις :
Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμός υφισταμένων
επιχειρήσεων

παραγωγής

ειδών

διατροφής,

όπως

αρτοσκευάσματα, χυλοπίτες, κ.λ.π., με διασφάλιση των
όρων υγιεινής και στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας.
Ποσοστό επιδότησης:

55%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά

πρόσωπα,

επένδυση

στα

που

μπορούν

δημοτικά

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

200.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.2.7 «Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια ,
κελάρια, επισκέψιμα οινοποιεία»
Ενδεικτικές επενδύσεις :
Ενίσχυση παρεμβάσεων ανακαίνισης και δημιουργίας
επισκεψιμότητας

σε

χώρους

στους

οποίους

παραδοσιακά η μεταποίηση και αποθήκευση
διατροφικών

αγαθών

(κελάρια,

πατητήρια,

γινόταν
βασικών

επισκέψιμα

οινοποιεία κ.λ.π.).
Ποσοστό επιδότησης :

75%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά

πρόσωπα

επένδυση

στα

που

δημοτικά

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας
Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

,

50.000 €
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μπορούν

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

ΔΡΑΣΗ 1.2.2.8 «Εκτροφεία θηραμάτων»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία επιχειρήσεων εκτροφής θηραμάτων (λαγοί,
αγριογούρουνα, ελάφια, πέρδικες κ.λ.π.), με στόχο τον
σταθερό εφοδιασμό των κέντρων εστίασης της περιοχής με
κυνήγι και όχι τον εμπλουτισμό των κυνηγετικών περιοχών.

Ποσοστό επιδότησης :

50%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά

πρόσωπα,

επένδυση

σε

που

όλη

μπορούν
την

να

περιοχή

παρέμβασης, όπως αυτή φαίνεται αναλυτικά στην αρχή
του φυλλαδίου.
Συνολικός προϋπολογισμός :

132.800 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.2.10 «Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση
προστασίας του περιβάλλοντος»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις για
την βελτίωση της λειτουργίας τους, με στόχο την προστασία
του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός, φίλτρα για
μείωση της εκπεμπόμενης ρύπανσης κ.λ.π. ).
Οι παραπάνω ενισχύσεις δεν πρόκειται να διατεθούν για
υλοποίηση

δράσεων,

τις

οποίες

οι

επιχειρήσεις

είναι

υποχρεωμένες να υλοποιούν στα πλαίσια της νόμιμης
λειτουργίας τους.
Ποσοστό επιδότησης :

50%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά

εφαρμογής :

υλοποιήσουν

η/και

νομικά
επένδυση

πρόσωπα,
στα

δημοτικά

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας
Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

που

60.000 €
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μπορούν

να

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

ΠΡΑΞΗ 1.2.3 «Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και
διατομεακή δράση με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και
νέων τεχνικών»
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.2.3.1 «Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ( ISO,
HACCP)»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Εφαρμογή συστημάτων ποιοτικού ελέγχου (HACCP)κατά
προτεραιότητα σε επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα
που θα ενταχθούν στο LEADER+ ή έχουν επιδοτηθεί από τα
LEADER I & LEADER II.
Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO 9000 και ISO 14000
και

σε

επιχειρήσεις

όλων

των

κλάδων,

πλέον

του

αγροτοδιατροφικού.
Ποσοστό επιδότησης :

75%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά η/και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν

εφαρμογής :

επένδυση

στα

δημοτικά

Τσαριτσάνης, Κρανέας

διαμερίσματα

Αντιχασίων,

Ελασσόνας,

Σκήτης , Σκλήθρου,

Ραψάνης και Σπηλιάς.
Συνολικός προϋπολογισμός :

80.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.3.2 «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
(clusters)»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Ενισχύσεις για την συνένωση μικρών επιχειρήσεων σε
επιχειρηματικές συσπειρώσεις (clusters) και την δικτύωσή
τους

για

βελτίωση

της

ποιότητας

των

παραγόμενων

προϊόντων και υπηρεσιών, ενδυνάμωση της θέσης τους στην
αγορά για την διείσδυσή τους σε νέες αγορές και για να
επιτευχθεί κοινή προβολή και προώθηση των προϊόντων τους
σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
Ποσοστό επιδότησης :

75%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά η/και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν

εφαρμογής :

επένδυση σε όλη την περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή
φαίνεται αναλυτικά στην αρχή του φυλλαδίου.

Συνολικός προϋπολογισμός :

53.333 €
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ΔΡΑΣΗ 1.2.3.3 «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις
ΜΜΕ (πχ. Website)»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Ενισχύσεις σε ΜΜΕ της περιοχής για την ανάπτυξη υπηρεσιών
ηλεκτρονικής πληροφόρησης και υποστήριξης (π.χ. website)
σε υπάρχοντες δικτυακούς τόπους ή σε νέους που θα
δημιουργηθούν.

Θα

ενισχυθούν

κατά

προτεραιότητα

επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο LEADER+ καθώς και
επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν από τα LEADER I & LEADERII.
Ποσοστό επιδότησης :

75%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά η/και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν

εφαρμογής :

επένδυση σε όλη την περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή
φαίνεται αναλυτικά στην αρχή του φυλλαδίου.

Συνολικός προϋπολογισμός :

70.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.2.3.4 «Ανάπτυξη συστημάτων τηλεεργασίας, τηλεαγοράς και
ηλεκτρονικού εμπορίου»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία τηλεκέντρου για την παροχή υπηρεσιών όπως
επεξεργασία

κειμένου

με

μορφή

δακτυλογράφησης,

αναζήτηση πληροφοριών για λογαριασμό τρίτων στο internet,
μεταφράσεις, γραμματειακή υποστήριξη κ.λ.π.
Δημιουργία

«σταθμού»

τηλεαγοράς

και

ηλεκτρονικού

εμπορίου για τις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.
Πρόκειται για πιλοτική υλοποίηση των νέων τάσεων και
σύγχρονων τεχνολογιών στο εμπόριο.
Ποσοστό επιδότησης :

75%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά η/και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν

εφαρμογής :

επένδυση σε όλη την περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή
φαίνεται αναλυτικά στην αρχή του φυλλαδίου.

Συνολικός προϋπολογισμός :

80.000 €
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ΔΡΑΣΗ 1.2.3.5 «Ανάπτυξη συστήματος, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών
σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικών Προϊόντων κ.λ.π.)»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Ενισχύσεις

για

την

προώθηση

τοπικών

προϊόντων

(γαλακτοκομικών, κρεάτων, βιολογικών κ.λ.π.) μέσα από
ενέργειες πιστοποίησης και ελέγχου ποιοτικών σημάτων.
Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται η προετοιμασία φακέλου
υποψηφιότητας προϊόντος ποιότητας, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ιδιοτυπίας
και καλύπτεται το κόστος της αρχικής πιστοποίησης από
αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης.
Ποσοστό επιδότησης :

100%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Φυσικά,

εφαρμογής :

δραστηριοποιούνται στα δημοτικά διαμερίσματα Ελασσόνας,

Νομικά

πρόσωπα,

Τσαριτσάνης, Κρανέας

συλλογικοί

Αντιχασίων,

Ραψάνης και Σπηλιάς.
Συνολικός προϋπολογισμός :

37.493 €
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φορείς

που

Σκήτης , Σκλήθρου,

ΜΕΤΡΟ 1.3 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »
Ð
ΠΡΑΞΗ 1.3.1 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου
δυναμικού »
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.3.1.1. «Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου
δυναμικού »
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Περιλαμβάνονται

ενέργειες

πληθυσμού, μικρής

κατάρτισης

του

τοπικού

σχετικά διάρκειας, σε αντικείμενα που

σχετίζονται με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Ποσοστό επιδότησης :

80%

Δικαιούχοι :

Νομικά Πρόσωπα (Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης ).
Φυσικά η/και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν

Περιοχή εφαρμογής :

επένδυση σε όλη την περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή
φαίνεται αναλυτικά στην αρχή του φυλλαδίου.

Συνολικός προϋπολογισμός :

240.000 €

ΠΡΑΞΗ 1.3.2 «Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης »
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.3.2.1. «Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης »
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Θα χρηματοδοτηθούν οι παρακάτω δύο μελέτες για την
επιτυχή

ολοκλήρωση

δράσεων

που

εντάσσονται

στα

υπόλοιπα μέτρα του τοπικού προγράμματος. Οι μελέτες
εμπειρογνωμοσύνης που προτείνονται είναι οι εξής:
- Μελέτη - εμπειρογνωμοσύνη προσδιορισμού διαδρομών
αγροτικού τουρισμού.
- Μελέτη - εμπειρογνωμοσύνη προδιαγραφών για δημιουργία
τοπικού συμφώνου ποιότητας για τον τουρισμό.
Ποσοστό επιδότησης :

100%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Αναπτυξιακή Ελασσόνας –Κισσάβου Α.Ε.

εφαρμογής :
Συνολικός προϋπολογισμός :

20.000 €

16

ΠΡΑΞΗ 1.3.3 «Ενέργειες Προβολής – Προώθησης »
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.3.3.1. «Ενέργειες Προβολής – Προώθησης »

Ενδεικτικές επενδύσεις :

Θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες προβολής της περιοχής και
προβολής – προώθησης των τομέων της τοπικής οικονομίας.
Οι

ενέργειες

περιλαμβάνουν

την

έκδοση

εντύπου

ηλεκτρονικού υλικού (Χάρτης, Λεύκωμα, Οδηγοί

και

κ.λ.π.)

καθώς και την έκδοση επενδυτικών οδηγών για τομείς της
τοπικής οικονομίας.
Ποσοστό επιδότησης :

70%

Δικαιούχοι – Περιοχή

ΟΤΑ , Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συλλογικοί φορείς που

εφαρμογής :

δραστηριοποιούνται σε

όλη την περιοχή παρέμβασης

όπως αυτή φαίνεται αναλυτικά στην αρχή του φυλλαδίου.
Συνολικός προϋπολογισμός :

110.000 €
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ΜΕΤΡΟ 1.4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Ð
ΠΡΑΞΗ 1.4.1 «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος»
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.4.1.2. «Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Περιλαμβάνονται έργα εκπόνησης

ολοκληρωμένου και

επιστημονικά τεκμηριωμένου διαχειριστικού σχεδίου της
πανίδας μιας περιοχής , εφαρμογής ανάλογων διαχειριστικών
σχεδίων, παρακολούθηση των υπό διαχείριση περιοχών κ.λ.π.
Ποσοστό επιδότησης :

100%

Δικαιούχοι – Περιοχή

Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας – Κυνηγετικοί Σύλλογοι,

εφαρμογής :

Μη

Κυβερνητικές

Οργανώσεις

κ.λ.π.

ολόκληρης

της

περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή φαίνεται αναλυτικά στην
αρχή του φυλλαδίου.
Συνολικός προϋπολογισμός :

100.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.4.1.3. «Βελτίωση καταφυγίου Σπηλιάς»
Ενδεικτικές επενδύσεις :
Εργασίες βελτίωσης του υπάρχοντος καταφυγίου του Ε.Ο.Σ.
στην

Σπηλιά

Κισσάβου,

με

στόχο

την

επίτευξη

της

λειτουργίας του ως πλήρους χιονοδρομικού καταφυγίου.
Ποσοστό επιδότησης :

100%

Δικαιούχοι – Περιοχή Εφαρμ. :

Ε.Ο.Σ. Λάρισας – Δημοτικό διαμέρισμα Σπηλιάς

Συνολικός προϋπολογισμός :

70.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.4.1.4. «Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια »
Ενδεικτικές επενδύσεις :
Διαμόρφωση περιπατητικών διαδρομών

στην

περιοχή

Ολύμπου και Κισσάβου μέσα από περιοχές φυσικού κάλλους,
με εναλλασσόμενα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού,
όπως

μικρών παραδοσιακών γεφυριών. Οι παρεμβάσεις θα

εναρμονιστούν

στην

μελέτη

εμπειρογνωμοσύνης

προσδιορισμού διαδρομών τουρισμού, που θα συνταχθεί από
άλλη δράση του προγράμματος.
Ποσοστό επιδότησης :

100%

Δικαιούχοι –

ΟΤΑ, Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί

Περιοχή εφαρμογής :

φορείς που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά διαμερίσματα
Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας
Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς

Συνολικός προϋπολογισμός :

70.000 €
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Αντιχασίων,

Σκήτης ,

ΠΡΑΞΗ 1.4.2 «Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και
την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού
χώρου»
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.4.2.2. «Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Επενδύσεις για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη
παραδοσιακών στοιχείων της αγροτικής κληρονομιάς, όπως
νερόμυλοι, πεζούλες, γεφύρια. Επενδύσεις για τη διατήρηση
παραδοσιακών

αγροτικών

φούρνισμα

φούρνο

σε

εναρμόνιση

των

εργασιών

με

ξύλα

(δριστέλλα,

κ.λ.π.)

επενδύσεων

το

Προβλέπεται

στην

μελέτη

εμπειρογνωμοσύνης προσδιορισμού διαδρομών αγροτικού
τουρισμού, που θα συνταχθεί από άλλη δράση του
προγράμματος.
Ποσοστό επιδότησης :

100%

Δικαιούχοι – Περιοχή

ΟΤΑ, Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί

εφαρμογής :

φορείς που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά διαμερίσματα
Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς
Συνολικός προϋπολογισμός :

80.000 €

ΔΡΑΣΗ 1.4.2.3. «Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός
Λαογραφικής

&

Πολιτιστικής

Μουσείων
Κληρονομιάς

Αγροτικής,
όπως

του

πολιτισμού της αμπέλου και οίνου κ.λ.π.
Ποσοστό επιδότησης :

100%

Δικαιούχοι – Περιοχή

ΟΤΑ , φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συλλογικοί φορείς , ΜΚΟ,

εφαρμογής :

Σύλλογοι

και

λοιποί

συλλογικοί

φορείς

που

δραστηριοποιούνται στα δημοτικά διαμερίσματα Ελασσόνας,
Τσαριτσάνης, Κρανέας

Αντιχασίων,

Ραψάνης και Σπηλιάς .
Συνολικός προϋπολογισμός :

100.000 €
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Σκήτης , Σκλήθρου,

ΔΡΑΣΗ 1.4.2.5. «Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών χαρτογραφήσεις»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Εργασίες

σήμανσης

αξιόλογων

μνημείων,

εκκλησιών,

μονοπατιών. Οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με
την μελέτη εμπειρογνωμοσύνης, που θα υλοποιηθεί από άλλη
δράση του προγράμματος.
Ποσοστό επιδότησης :

100%

Δικαιούχοι – Περιοχή

ΟΤΑ, Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί

εφαρμογής :

φορείς που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά διαμερίσματα
Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Κρανέας

Αντιχασίων,

Σκήτης ,

Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς
Συνολικός προϋπολογισμός :

150.000 €

ΠΡΑΞΗ 1.4.3 «Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς»
Ð
ΔΡΑΣΗ 1.4.3.1. «Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς»
Ενδεικτικές επενδύσεις :

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων όπως τοπικά πανηγύρια,
«ανταμώματα»,

αναβίωση

τοπικών

εθίμων,

μουσικές

εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π.
Ενισχύσεις

ενεργειών

πολιτιστικού

περιεχομένου

με

καινοτόμο χαρακτήρα, που προάγουν την ευαισθητοποίηση
– συμμετοχή ως επί το πλείστον νέων σε δραστηριότητες
ευρωπαϊκής
εθελοντισμός),

διάστασης
που

(πολιτισμός,

διαρθρώνονται

ομαδικότητα,

γύρω

από

ένα

συγκεκριμένο θεματικό άξονα.
Ποσοστό επιδότησης :

75 %

Δικαιούχοι – Περιοχή

ΟΤΑ, Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και άλλοι

εφαρμογής :

συλλογικοί φορείς
διαμερίσματα

που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά

Ελασσόνας,

Τσαριτσάνης,

Κρανέας

Αντιχασίων, Σκήτης , Σκλήθρου, Ραψάνης και Σπηλιάς
Συνολικός προϋπολογισμός :

140.000 €
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8. Πως μπορεί κάποιος να ενταχθεί για να υλοποιήσει επένδυση στο LEADER+;
X Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της

Αναπτυξιακής Ελασσόνας-

Κισσάβου Α.Ε. με το Υπουργείο Γεωργίας ( μέσα στον Φεβρουάριο),
Α.Ε.» θα προβεί

η «ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.

σε δημοσιοποίηση του προγράμματός της, με σκοπό να καλέσει

κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή να υποβάλει την πρότασή του.
Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα λάβουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη
δημοσιότητα στον τοπικό τύπο, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα αναρτηθούν
στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων, των υπηρεσιών της Νομαρχιακής
Αυτοδιοικήσεως, των Συλλογικών φορέων της περιοχής και γενικά όπου υπάρχουν
πίνακες ανακοινώσεων για το κοινό.
Με κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ετοιμάζεται και θα δίνεται στους
υποψηφίους επενδυτές το εξής υλικό:
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το πρόγραμμα, στο οποίο θα περιγράφονται όλες
οι δράσεις του προγράμματος, θα γίνεται αναφορά στους στόχους και στη
στρατηγική του τοπικού προγράμματος καθώς και του θέματος συσπείρωσης.
 Φάκελος υποψηφίου επενδυτή

με υποδείγματα όλων των εντύπων που

χρειάζεται να συμπληρωθούν για την συγκεκριμενοποίηση της προτεινόμενης
επένδυσης.
 Οδηγός

Υποψηφίου Επενδυτή , ο οποίος θα περιλαμβάνει οδηγίες για την

συμπλήρωση του φακέλου, καθώς και πληροφορίες για την σωστή υλοποίηση της
επένδυσης.
 Υποδείγματα Σχεδίων συμβατικών εγγράφων
 Κάθε άλλο πληροφοριακό υλικό,

που θα κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη

ανάλυση των όρων της προκήρυξης.

X Οι προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές συντάσσονται
βάσει υποδείγματος, που ονομάζεται «Φάκελος Υποψηφίου Επενδυτή» και θα
χορηγείται από την Αναπτυξιακή Ελασσόνας- Κισσάβου Α.Ε.

X Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ελασσόνας - Κισσάβου
Α.Ε. (Ελασσόνα και Λάρισα) και αξιολογούνται από τους συνεργάτες της. Σημειώνεται
ότι τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητά τους θα αναφέρονται σαφώς και θα
περιέχονται μέσα στον «φάκελο υποψηφιότητας». Η εταιρεία μας, πριν από την
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προκήρυξη του προγράμματος, θα δημοσιοποιήσει την μεθοδολογία αξιολόγησης.
Επίσης θα συγκροτήσει Ομάδα Αξιολόγησης με βασικό κορμό τα στελέχη της Εταιρίας
μας και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα με τη δράση του προγράμματος.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωσή της θα
κατατίθονται στην Επιτροπή Διαχείρισης του LEADER+, η οποία και θα αποφασίζει για
την τελική ένταξη του επενδυτή.

X Θα εκδίδεται απόφαση ένταξης της πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα,
δεσμεύονται οι

αναγκαίες πιστώσεις και θα ενημερώνονται οι

θα

τελικοί αποδέκτες

(δημόσιοι & ιδιωτικοί) σχετικά με τη ληφθείσα απόφαση και τους όρους
χρηματοδότησης. Ο πίνακας των ενταγμένων και απορριφθέντων θα δημοσιεύεται
στον τοπικό τύπο.

X Σε περίπτωση ενστάσεων θα επανεξετάζεται η πρόταση. Για την εξέταση των
ενστάσεων και προκειμένου να διασφαλιστεί το αδέκαστο της τελικής κρίσης η
«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.» προτίθεται να συγκροτήσει Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Η
επιτροπή αυτή θα συσταθεί από επιστήμονες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η
Επιτροπή Ενστάσεων θα εισηγείται γραπτώς στην Επιτροπή Διαχείρισης του
LEADER+, η οποία και θα αποφασίζει τελεσίδικα.

X Στη συνέχεια θα υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του επενδυτή (τελικού δικαιούχου)
και της Αναπτυξιακής Ελασσόνας Κισσάβου Α.Ε.
Το LEADER+ είναι η μοναδική ευκαιρία της ελληνικής υπαίθρου να
αναβαθμιστεί.
Με όπλα την ενεργοποίηση, τις πρωτότυπες ιδέες, την αγάπη για τα τοπικά
προϊόντα, τη φύση και τον τοπικό πολιτισμό και την εθελοντική συνεργασία,
οι ίδιοι οι κάτοικοι, ακόμη και των πλέον ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,
μπορούν να οδηγήσουν τον τόπο που ζουν αυτοί και τα παιδιά τους σε μια
διαδικασία σταθερής και μόνιμης ανάπτυξης.
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