Περιεχόμενο Προγράμματος
Η δομή του περιεχομένου των τοπικών προγραμμάτων είναι ίδια για όλες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ)και περιγράφεται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνη με αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι επίσης η
επιλεξιμότητα των ενεργειών και των δαπανών.
Οι ΟΤΔ μπορούν να διαφοροποιήσουν την χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων ανάλογα με τους στόχους
τους, να μην χρησιμοποιήσουν όλη τη ευρύτητα των δράσεων και επίσης να θέσουν περιορισμούς που
αφορούν διάφορες παραμέτρους όπως π.χ την περιοχή εφαρμογής των δράσεων, την προώθηση ή τον
αποκλεισμό κάποιων ενεργειών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων κ.α.

Η εταιρία μας όσον αφορά αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο έχει δώσει βαρύτητα και
προτεραιότητα σε ορισμένες δράσεις και ενέργειες. Επίσης έχουν αποκλειστεί από την υλοποίηση κάποιων
δράσεων ορισμένα Δημοτικά Διαμερίσματα και οικισμοί. Π.χ στις υποδομές διανυκτέρευσης έχουν
αποκλειστεί κάποιοι οικισμοί που είτε είναι σχετικά αναπτυγμένοι τουριστικά είτε τα χαρακτηριστικά τους
δεν συνάδουν με την μορφή του αγροτουριστικού προϊόντος που επιδιώκει η ΟΤΔ.
Ως προς την διάρθρωσή του λοιπόν το τοπικό πρόγραμμα αποτελείται απότα παρακάτω μέτρα :

ΜΕΤΡΟ

41. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, ά
σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ

411. Ανταγωνιστικότητα

413. Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

421 Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία

431
Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων,
εμψύχωση

Τα μέτρα αυτά υποδιαιρουνται στα εξής υπομέτρα

Άρθρα 61, 62, 63(β) και 65 του Καν(ΕΚ) 1698/2005, άρθ
σημείο 5.3.4.2 Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ

Άρθρα 61, 62 και 63(γ) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, άρθ
σημείο 5.3.4.3 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ

ΜΕΤΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

411

L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

413

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

L323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

421α

Διατοπική συνεργασία

421β

Διακρατική συνεργασία

431α

Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

421

431

Τα υπομέτρα των μέτρων 411 και 413 αντιστοιχούν σε μέτρα των Αξόνων 1 και 3 του ΠΑΑ με επιμέρους
όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά, και στο θεσμικό
πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4.

Δείτε την περίληψη του τοπικού προγράμματος όπως τελικά εγκρίθηκε και ισχύει
Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά τα χρηματοοικονοκομικά στοιχεία και οι δράσεις του
τοπικού προγράμματος:
1. Πίνακας ανα υπομέτρο και δράση με τα χρηματοικονομικά στοιχεία του τοπικού προγράμματος
2. Πίνακας όπου μπορείτε να δείτε όλο το τοπικό πρόγραμμα με "μια ματιά "
NEO Συνοπτικός πίνακας του προγράμματος όπως τροποποιήθηκε
Επίσης για την καλύτερη ενημέρωση σας υπάρχει ανάλυση των δράσεων του τοπικού σχεδίου σε άλλα
σημεία της ιστοσελίδας μας. (πατήστε εδώ για οδηγίες )

