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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ C.L.L.D.
Κάθε Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) θα
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
διαλέξει
μία
βασική
καθώς
και
συμπληρωματικές θεματικές κατευθύνσεις
τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες πρέπει να
είναι σύμφωνες με τη στρατηγική του ΠΑΑ
2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 και
ενδεικτικά μπορεί να αφορούν:

Την
εμψύχωση
του
τοπικού
πληθυσμού

Ανάπτυξη ικανοτήτων τοπικών
φορέων

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.

Την
ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Την προστασία του περιβάλλοντος
και την προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων.

Τη στήριξη μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του
τομέα αλιείας υδατοκαλλιέργειας στο
εμπόριο και μεταποίηση.

 Σχεδιάζοντας το τοπικό πρόγραμμα για τη
Μαγνησία

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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 Τοπικών
Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ), είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης
αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση 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
(ΕΓΤΑΑ)

Γεωργικό

Ταμείο

Αγροτικής

Ανάπτυξης

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που
δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν:
α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές
οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,
β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και
γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.
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Το όραμα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» εμπερικλείεται στους τρεις άξονες για μια έξυπνη,
βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη:
Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος
Προαγωγή της αειφορίας του αγροδιατροφικού συστήματος και
των αγροτικών περιοχών
Δημιουργία

Βιώσιμων

&

Πολύ-λειτουργικών

αγροτικών

περιοχών
Μέσω αυτών επιδιώκεται η ενδυνάμωση της σχέσης του
αγροτικού τομέα, με τον τομέα μεταποίησης/ τυποποίησης των
\

προϊόντων και τον καταναλωτή, ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες
ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού συστήματος.
Η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η δημιουργία βιώσιμων
θέσεων

εργασίας

ολοκληρωμένη

στην

ύπαιθρο,

διαχείριση

των

σε

συνδυασμό

φυσικών

με

πόρων

την
του

περιβάλλοντος και του κλίματος συμβάλλουν στην μετάβαση πολύ
– λειτουργικών περιοχών.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ
Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
ιδρύθηκε το 1991 με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 273 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (Προεδρικό διάταγμα 323/1989 ΦΕΚ Α! 146) και λειτουργεί ως επιχείρηση μικτής οικονομίας, σύμφωνα
με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Προεδρικό Διάταγμα 42/198 ΦΕΚ Α! 146). Διέπεται επίσης από τις διατάξεις του
Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2339/1995.
Κύριος στόχος της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου είναι η εν γένει βελτίωση των δεικτών τοπικής ανάπτυξης. Όραμα
αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη του νομού Μαγνησίας μέσα από στοχευόμενη αναπτυξιακή στρατηγική τόσο σε τοπικό,
διατοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΙ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Δήμος Αλμυρού

909,79

18.614

Δήμος Βόλου (χωρίς τις Δ.Κ. Βόλου& Νέας Ιωνίας

387,14

24.825

Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου

150,54

5.809

Δήμος Νότιου Πηλίου

369,4

10.216

Δήμος Ρήγα Φεραίου

549,8

10.922

129,60

2.750

Δήμος Σκιάθου

49,9

6.088

Δήμος Σκοπέλου

96,3

4.960

2.642,47

84.184

Δήμος Αλοννήσου

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 Κεντροβαρής θέση στην
ηπειρωτική χώρα και κοντά
στα μεγάλα αστικά κέντρα
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη).
 Εναλλαγή
και
συνδυασμός βουνού και
θάλασσας και νησιωτικού
συμπλέγματος.
 Ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών NATURA και
θαλάσσιου πάρκου.
 Παραδοσιακοί οικισμοί
με συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά.
 Οδικές, ακτοπλοϊκές και
αεροπορικές συνδέσεις με το
εσωτερικό και το εξωτερικό.
 Τουρισμός επί όλου του
χρόνου με μεγάλο αριθμό
καταλυμάτων.
 Πλήθος
μυθολογικών
(Κένταυροι,
Αργοναύτες),
ιστορικών
(προϊστορικοί
οικισμοί
Σέσκλου
και
Διμηνίου), πολιτιστικών και
θρησκευτικών μνημείων.
 Πλούσια πολιτιστική παραγωγή και παράδοση.
 Αξιόλογο επιστημονικό
δυναμικό που μπορεί όχι
μόνο να δημιουργήσει εστίες
συγκράτησης του τοπικού
δυναμικού αλλά και να
αποτελέσει πεδίο προσέλκυσης νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων
 Μεγάλος αριθμός αγροτικών προϊόντων Π.Ο.Π. (μήλο,
φιρίκι,
ελιά,
ελαιόλαδο,
κρασί).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η νέα προσέγγιση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, που διέπει τη
νέα αναπτυξιακή στρατηγική για ολόκληρη τη χώρα, στην τρέχουσα
προγραμματική περίοδο (2014 – 2020) βρίσκει ίσως το προσφορότερο
έδαφος για την εφαρμογή της στην Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης
(Π.Π.Π.) του προγράμματος της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου.
Αξιολογώντας τα συγκριτικά στοιχεία

του φυσικού και ανθρωπογενούς

περιβάλλοντος στη Μαγνησία διαπιστώνουμε ότι η συνύπαρξη της φύσης με
τον άνθρωπο γράφει ιστορία, παράγει πολιτισμό. Από τους προϊστορικούς
οικισμούς στο Σέσκλο και στο Διμήνι

της 7ης π.Χ. χιλιετίας μέχρι τους

δεκάδες παραδοσιακούς οικισμούς της σύγχρονης περιόδου, η δράση των
ανθρώπων δεν βρέθηκε απέναντι στον πλούτο της φύσης, αλλά λειτούργησε
συμπληρωματικά, σχεδόν αρμονικά. Η επιχειρηματικότητα και η τοπική
παραγωγή συνδυάστηκε, συνδέθηκε με την εναλλαγή του τοπίου, τον
συνδυασμό

νησιών,

βουνού

και

θάλασσας

και

ανατροφοδοτήθηκε

δημιουργικά, επιβάλλοντας νέες συμβιωτικές συνθήκες. Έτσι διαπιστώνουμε
ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι το προϊόν της
συνεργασίας της φύσης με τον άνθρωπο, σε αυτή τη φαινομενικά άνιση
διαπάλη, που εμπνέει τη δημιουργία.

 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της περιοχής

Στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται στο
πλαίσιο εστιάζεται και η τοπική στρατηγική για
το νέο πρόγραμμα.
Είναι φανερό ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες του νέου προγράμματος,
που θα αποτελέσουν τους πυλώνες μιας βιώσιμης και διατηρήσιμης
ανάπτυξης στη Μαγνησία δεν μπορεί παρά να καλύπτουν το τρίπτυχο
«Μεταποίηση-Τουρισμός-Πολιτισμός».

Μια

προσέγγιση

που

θα

αλληλοτροφοδοτείται, δημιουργώντας τοπική προστιθέμενη αξία, και θα
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα με την

εισαγωγή ποιότητας και

καινοτομίας.
Η φέρουσα δυνατότητα της περιοχής έχει τεράστια ακόμα αποθέματα
ιδιαίτερα στους κλάδους της μεταποίησης και της ήπιας τουριστικής
ανάπτυξης που θα αξιοποιούν την τοπική πρωτογενή παραγωγή,
συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης, στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής, σε μια
περίοδο με αρκετές αναταράξεις.

Παλαιότερα έργα

ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ
Προς την κατεύθυνση αυτή, στοχεύει και επιδιώκει:
•

Το συντονισμό των διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών,

•

Την τροφοδότηση με τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες προγραμματισμού των

φορέων, ώστε να αποκτήσουν ενιαία στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης
•

Τη δημιουργία όρων και δυνατοτήτων συγκλίσεων και συνεργασιών του δημοσίου,

κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα.
•

Τη συμβολή στον μακροχρόνιο προγραμματισμό των επενδύσεων και στον

συντονισμό των επιμέρους προγραμμάτων ανάπτυξης
•

Την προώθηση του εκσυγχρονισμού των θεσμών της τοπικής κοινωνίας

•

Το συνδυασμό των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων με πολιτικές που οδηγούν σε

βιώσιμες και αποτελεσματικές επενδύσεις
•

Την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και των ιδιαίτερα πολιτισμικών

χαρακτηριστικών
•

Τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

•

Την υποστήριξη της διασύνδεσης με εθνικά ή διεθνικά δίκτυα τοπικών οργανισμών

•

Την εισαγωγή της καινοτομίας στην τοπική κοινωνία

•

Την προβολή της περιοχής και των τοπικών προϊόντων

•

Την τεχνική υποστήριξη τοπικών φορέων και τοπικών πρωτοβουλιών

•

Τη πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εμψύχωση μεμονωμένων πολιτών

και ομάδων πολιτών.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου δραστηριοποιείται
αποτελεσματικά:
•

Στην υλοποίηση προγραμμάτων

•

Στην υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών

•

Στην συμμετοχή της Εταιρίας σε δίκτυα

•

Στην ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων

•

Στη στήριξη ιδιωτών για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών,

•

Στην υλοποίηση – διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης που στοχεύουν στην

ανάπτυξη του αγροτικού χώρου,
•

Στην παροχή έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης σε ιδιώτες, ενώσεις, συλλογικούς

φορείς, επιχειρήσεις μέσω έρευνας και πληροφόρησης.
Η Ε.Α.Π. Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το
πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 από την EQA, για τη λειτουργία και την οργάνωση της, το οποίο
ελέγχεται και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Κ.Π. LEADER II

1996-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NOW

1999-2001

Κ.Π. LEADER+

2002-2009

INTERREG IIIB CADSES
SHINING MOUNTAINS

2006-2008

INTERREG MED
PRODUITS TYPIQUES, WASTE
MANAGEMENT, VILLAGES

2007-2008

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

2010-2015

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ

2012-2015

INTERREG IVC LAKE ADMIN

2012-2014

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Α’ Καταστατική έδρα του υποψήφιου φορέα:
Περιφέρεια:
Θεσσαλίας
Νόμος:
Μαγνησίας
Δήμος:
Ζαγοράς
Ταχ.διεύθυνση: Ζαγορά
Ταχ.Κώδικας:
370 01
Β’ Τόπος εγκατάστασης της Ο.Τ.Δ. υλοποίησης προγράμματος:
Περιφέρεια:
Θεσσαλίας
Νομός:
Μαγνησίας
Δήμος:
Βόλου
Ταχ.διεύθυνση:
Λαρίσης 191
Ταχ.Κώδικας:
383 34
Αριθμός τηλεφώνου: 24210 78391-5
Αριθμός FAX:
24210 78215
URL:
www.eapilio.gr
E-mail:
info@eapilio.gr
Facebook:
Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.
Twitter:
EAP AE

