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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
 Έκταση:

3.214 km2

 Πληθυσμός:

141.248 κάτοικοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΓΤΑΑ):

7.400.000,00 €

 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ):

2.750.000,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ Δ.Δ.:

10.150.000,00 €
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
2. Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος
3. Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
4. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού
5. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
6. Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής
και την καταπολέμηση της φτώχειας
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Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
 Συμμετοχή των εταίρων της περιοχής στη λήψη αποφάσεων
τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής
του Προγράμματος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε.Δ. Ν.ΑΧΑΪΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΥΜΗΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής:

56 %

Φορείς που εξυπηρετούν δημόσια συμφέροντα:

44 %
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1. Αγρο-διατροφικός τομέας
 Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
 Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
 Οικοτεχνία και πολυ-λειτουργικά αγροκτήματα

 Συνεργασίες για ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών,
διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων
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2. Τουριστικός τομέας
 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε επιχειρήσεις
(εκπαίδευση)
 Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού (καταλύματα, εστίαση, υπηρεσίες τουρισμού)
 Δημόσιες επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας, τουριστικές πληροφορίες, προβολή
 Συνεργασίες μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για κοινή
ανάπτυξη και/ή εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που
συνδέονται με τον αγροτουρισμό
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3. Πολιτιστική κληρονομιά
 Δημόσιου χαρακτήρα επενδύσεις, που συνδέονται με
τον πολιτισμό, την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά
των αγροτικών περιοχών
 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
4. Βελτίωση ποιότητας ζωής
 Δημόσιου χαρακτήρα υποδομές μικρής κλίμακας
(αναπλάσεις οικισμών και εξοικονόμηση ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια)
 Δημόσιου χαρακτήρα τοπικές βασικές υπηρεσίες για τον
αγροτικό πληθυσμό (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία,
κλπ.)
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5. Διαφοροποίηση-ενδυνάμωση τοπικής οικονομίας

 Ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση
και του εμπορίου
 Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
κέντρα κλπ.)

6. Δράσεις για την κοινωνική συνοχή
 Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού στις
ορεινές περιοχές
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Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής έργων
 Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας
 Υποστήριξη κοινωνικών και συνεταιριστικών
επιχειρήσεων
 Επαγγελματίες αγρότες
 Άνεργοι
 Ενίσχυση προϊόντων ποιότητας (βιολογικά, ΠΟΠ-ΠΓΕ,
ολοκληρωμένης διαχείρισης κλπ.)
 Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες
ενέργειες
 Νέα προϊόντα ή πρόσθετες υπηρεσίες
 Προστασία του περιβάλλοντος
Μέγιστος προϋπολογισμός έργων:
600.000 €
Ποσοστά ενίσχυσης ιδιωτικών έργων: 45 - 65 %
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LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014 - 2020
Περιοχή εφαρμογής
Οι παραθαλάσσιες Τ.Κ./Δ.Κ. (πλην της Πάτρας) για επενδύσεις
μέχρι 10 χλμ. από την ακτή

Ιδιωτικές επενδύσεις
• Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων από αλιείς
(αλιευτικός τουρισμός)
• Μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων
• Δράσεις «τύπου» LEADER του ΠΑΑ (τουρισμός, βιοτεχνίες,
υπηρεσίες κλπ.)

Δημόσιες επενδύσεις
• Αλιευτικές υποδομές, τουριστικές δραστηριότητες, υποδομές
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τον πολιτισμό
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