Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020
στην Ανατολική Πελοπόννησο
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Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
Ανατολικής Πελοποννήσου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
•

Ιδρύθηκε το 1995.

•

Δραστηριοποιείται στους νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας και Αργολίδας.

•

Απασχολεί σε μόνιμη βάση 23 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και έχει σε ισχύ συμβάσεις
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με 15 μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες (μηχανικοί,
γεωτεχνικοί, οικονομολόγοι κ.λπ.).

•

Υλοποιεί με επιτυχία από το 1996 μέχρι σήμερα το πρόγραμμα LEADER στην Ανατολική
Πελοπόννησο.

•

Υποστηρίζει και διαχειρίζεται προγράμματα ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης, προστασίας
και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής, προβολής και προώθησης.

•

Έχει πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α, Β & Γ για την υλοποίηση έργων
άλλων φορέων (Δήμοι κ.λπ.) και παρέχει σε Ο.Τ.Α. και άλλους παραγωγικούς Φορείς
πολύπλευρη και ολοκληρωμένη τεχνική στήριξη.

•

Έχει υλοποιήσει έργα και προγράμματα προϋπολογισμού άνω των 80.000.000,00€ με
κύριους

συνεργάτες

τα

Υπουργεία

Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος

&

Ενέργειας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κ.λπ.

•

Έχει πιστοποίηση κατά ISO 9000:2001

Η μετεξέλιξη του προγράμματος LEADER, περιόδου 2014-2020 είναι το
CLLD
Τα τελευταία 20 χρόνια η πρωτοβουλία LEADER έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσματικό
εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης στις περιοχές υλοποίησής του.
Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική
Ανάπτυξη

με

Πρωτοβουλία

υλοποίησης αναπτυξιακών

Τοπικών

Κοινοτήτων», είναι

στρατηγικών βασισμένη

η

μέθοδος σχεδιασμού

στην προσέγγιση

και

LEADER-«εκ των κάτω

προς τα άνω» (bottom-up), η οποία θα ισχύσει για την περίοδο 2014-2020 και αποτελεί το πιο
πρωτοποριακό στοιχείο, διότι προβλέπει την από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων, δηλαδή:
•

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

•

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

•

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

•

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
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Τι καινοτόμο φέρνει;
•

Είναι «κεντρική πύλη» για τους τοπικούς ωφελούμενους και παρέχει την δυνατότητα
ολοκληρωμένης και απλοποιημένης επιτόπου διάθεσης της χρηματοδότησης του Εθνικού
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης περιόδου 2014-2020 για τις δράσεις των παραπάνω ταμείων.

•

Προβλέπει αρμονική ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών.

•

Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
ολοκληρωμένου και πολυτομεακού χαρακτήρα.

•

Προβλέπει την υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, όπως:
o

Ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών,

o

Υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας,

o Υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των
τοπικών ικανοτήτων.

Ποιες είναι οι θεματικές κατευθύνσεις;
Κάθε

Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) θα διαλέξει μία βασική καθώς και συμπληρωματικές

θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική
του ΠΑΑ 2014-2020 και ενδεικτικά μπορεί να αφορούν:
•

Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών δρώντων.

•

Τη διασύνδεση της υπαίθρου με τον αστικό χώρο.

•

Την υποστήριξη

της

τοπικής

επιχειρηματικότητας

και

την ανάδειξη

της

τοπικής

ταυτότητας.
•

Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής

και την

καταπολέμηση της φτώχειας.
•

Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.

•

Την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

•

Την ενίσχυση της εδαφικής καινοτομίας και των πόλων ανταγωνιστικότητας.

•

Την καθιέρωση βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού.

•

Την ενίσχυση τοπικών σχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000.

Ποια είναι η κατάσταση στην Ανατολική Πελοπόννησο;
Η ΟΤΔ Πάρνωνα έχει υλοποιήσει τοπικά προγράμματα με στόχους που επικεντρώθηκαν στα
μοναδικής αξίας χαρακτηριστικά, στο ευρύ φάσμα των τομέων της μεταποίησης των γεωργικών
προϊόντων, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της ιστορίας. Οι άξονες της Ανατολικής
Πελοποννήσου αναφέρθηκαν στην οικοανάπτυξη και στην καινοτομία.
Σήμερα, η περιοχή μας, σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό αντιμετωπίζει προκλήσεις που άπτονται
του αντικτύπου της παγκοσμιοποίησης, των περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων, της
γήρανσης του πληθυσμού και των δημογραφικών μεταβολών, της τεχνολογικής μετεξέλιξης και
των απαιτήσεων καινοτομίας, καθώς και της κοινωνικής ανισότητας.
Παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες, η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων δεν έχει αποφέρει
σημαντικά αποτελέσματα στο πεδίο της απασχόλησης και του ΑΕΠ. Όμως, έχουν δημιουργηθεί
υποδομές και έχει αποκτηθεί πείρα, καθώς επίσης έχουν δημιουργηθεί νησίδες καινοτομίας που
μπορούν να γίνουν πιλότοι για την επόμενη περίοδο.
Η πείρα έχει δείξει, ότι πέραν την ποιότητας, η οποία χαρακτηρίζει την περιοχή, θα πρέπει να
συνεχίσει να υποστηρίζεται η δημιουργία και νέων προϋποθέσεων ανταγωνιστικότητας στα
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι, οι λύσεις θα πρέπει να είναι
ολοκληρωμένου, πολυτομεακού και πολυδιάστατου χαρακτήρα.
Συνεπώς, το επόμενο στρατηγικό σχέδιο πρέπει να εκκινήσει συνεχίζοντας από το τοπικό και το
ειδικό και να ολοκληρώνεται στο ευρύτερο περιφερειακό και γενικό σχέδιο.

Ποιό είναι το όραμα και το στρατηγικό σχέδιο της Αναπτυξιακής
Πάρνωνας για το CLLD Ανατολικής Πελοποννήσου 2014-2020;
Το όραμα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την περιοχή συνοψίζεται: "Αντιμετωπίζουμε την
οικονομική κρίση επενδύοντας στην γνώση και δημιουργούμε θέσεις εργασίας και
συλλογικά κοινωνικά αγαθά".

Άξονες προτεραιότητας
1ος Άξονας: Πράσινη οικονομία, νέα επαγγέλματα
Η επόμενη προγραμματική περίοδος, μας βρίσκει εν μέσω μία πολύπλευρης κρίσης. Το
στρατηγικό σχέδιο για να υλοποιηθεί με επιτυχία, οφείλει να εμπλέξει στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση το σύνολο των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες μαστίζονται από την φτώχεια και την
ανεργία. Δημιουργούμε το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για να ενταχθούν νέοι άνεργοι
των αστικών κέντρων . Μια σειρά από νέες δράσεις πρέπει να δημιουργηθούν, παράλληλα με τις
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παραδοσιακές στοχεύσεις, που θα αυξήσουν την απασχόληση και που μπορούν να έχουν σχέση
με την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την παραγωγή ήπιων μορφών ενέργειας,
την αξιοποίηση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών κ.λπ.

2ος Άξονας: Εξωστρέφεια και παραγωγή προϊόντων & υπηρεσιών ολικής
ποιότητας
Στην Ανατολική Πελοπόννησο, υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει μια δυναμική η οποία
χρειάζεται

υποστήριξη

και

περαιτέρω

ανάπτυξη

και

εξωστρέφεια,

καθώς

υπάρχουν

και

δυνατότητες για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αυτό που απαιτείται πλέον, είναι η
δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις συνολικές απαιτήσεις της
παγκοσμιοποιημένης αγοράς και δημιουργία ισχυρών συνεργιών. Το τρίπτυχο αγροτική οικονομία
τουρισμός τοπική πολιτιστική ταυτότητα είναι το βασικό μίγμα της τοπικής παραγωγικής
ταυτότητας.

Αυτό

μπορούμε

να

το

ορίσουμε

για

λόγους

συνεννόησης,

ως

«γραμμή

εξωστρέφειας».

Εργαλεία στρατηγικής
Για την επίτευξη των παραπάνω 2 στόχων απαιτούνται 3 εργαλεία στρατηγικής που πρέπει να
έχουν εφαρμογή σε όλο το στρατηγικό σχέδιο.
•

Δικτύωση και Συσπείρωση των πολλών και αξιόλογων–αλλά διάσπαρτων-δυνάμεων
της περιοχής, απέναντι στις οργανωμένες αγορές και την παγκοσμιοποίηση.

•

Αξιοποίηση και πλατιά διάχυση υπάρχουσας και νέας γνώσης.

•

Στοχευμένες επενδύσεις προστιθέμενης αξίας.

Η περιοχή
Κρίσιμη παράμερος για την αποτελεσματική αξιοποίηση του «CLLD» είναι η διαμόρφωση των
εταιρικών σχημάτων και ο σχεδιασμός των προτάσεων με βάση τα χαρακτηριστικά και τις
προδιαγραφές που τίθενται.
Τα εταιρικά σχήματα πρέπει να εκπροσωπούν μια συνεκτική και ομοιογενή ανθρωπογεωγραφική
ενότητα και η Ανατολική Πελοπόννησος πληροί απολύτως όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά.
Είναι εξαιρετικά θετική η συγκυρία ότι η περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, συγκεντρώνει
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Πελοποννήσου, στην οποία υλοποιείται σήμερα ο Άξονας 3 και ο Άξονας 4 του Τοπικού
Προγράμματος LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Η περιοχή περιλαμβάνει την αγροτική ζώνη πολύ σημαντικών αστικών κέντρων της Ανατολικής
Πελοποννήσου, που χαρακτηρίζονται από κοινή ιστορία, πολιτισμό και κοινωνικο-οικονομικά
στοιχεία.

CLLD-LEADER
Ανατολικής Πελοποννήσου
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Το σύνολο του Δήμου)
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Το σύνολο του Δήμου)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Δ.Ε. ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ, Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ, Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ)
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ {Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ (Τ.Κ. Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Πυργέλλας), Δ.Ε
ΛΕΡΝΑΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ}
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Το σύνολο του Δήμου)
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Το σύνολο του Δήμου)
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ {Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ, Δ.Ε. ΜΙΔΕΑΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΤΥΡΙΝΘΑΣ, Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (T.K.
Αρίας, Λευκακίων, Πυργιωτίκων)}
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (Το σύνολο του Δήμου)
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ (Το σύνολο του Δήμου)
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Το σύνολο του Δήμου)
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ {Δ.Ε ΘΕΡΑΠΝΩΝ, Δ.Ε.ΚΑΡΥΩΝ, Δ.Ε.ΜΥΣΤΡΑ, Δ.Ε.ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ,
Δ.Ε.ΠΕΛΛΑΝΑΣ, Δ.Ε.ΦΑΡΙΔΟΣ, Δ.Ε.ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ (Τ.Κ. Αμυκλών, Αφισίου, Καλυβίων Σοχάς,
Κλαδά)}
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ (Το σύνολο του Δήμου)
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