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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά Στοιχεία Φορέα
Επωνυµία

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Αναπτυξιακή Ανώνυµη
Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Α.Ε.)

Έδρα

Πλατεία Τσιροπινά, Ερµούπολη 84100, Σύρος

Αρµόδιος για επαφές

Καλλιόπη Τσαγκαράκη

Τηλέφωνο

22810 88834

FAX

22810 87982

E-MAIL

info@e-cyclades.gr

ΑΦΜ

094198058

∆ΟΥ

Σύρου

Τίτλος του προγράµµατος
«Κοχύλια στο Αιγαίο»

Περιοχή Παρέµβασης
Η περιοχή παρέµβασης αποτελείται από 14 νησιά του Νοµού Κυκλάδων, συνολικής έκτασης 669,933
τετ. χλµ., µε συνολικό πληθυσµό 33.858.
∆ΗΜΟΤΙΚΟ/
ΤΟΠΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ
(km2)
(Στοιχεία
ΕΣΥΕ)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (Στοιχεία
ΕΣΥΕ 2001πραγµατικός
πληθυσµός)

∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

∆.∆.
Ερµουπόλεως

3,606

11.799

∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

∆.∆. Μάννα

7,575

1.601

∆ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

∆.∆. Αµοργού

38,000

414

∆ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

∆.∆. Αιγιάλης

30,970

487

∆ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

∆.∆. Αρκεσίνης

21,020

218

∆ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

∆.∆. Βρούτση

10,800

82

∆ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

∆.∆. Θολαρίων

14,580

173

∆ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

∆.∆. Καταπόλων

10,970

485

ΝΟΜΟΣ/ ∆ΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
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ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

∆.∆. Κύθνου

49,961

746

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

∆.∆. ∆ρυοπίδος

50,226

862

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Πάρου

59,120

5.812

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Αγκαιριάς

32,570

981

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Αρxιλόχου

13,520

910

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Κώστου

14,220

374

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Λευκών

30,000

765

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Μαρπήσσης

17,830

984

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Ναούσης

29,020

3.027

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ

Κ.∆. Ανάφης

38,340

273

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Κ.∆. Αντιπάρου

34,820

1.037

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΝΟΥΣΗΣ

Κ.∆. ∆ονούσης

13,470

163

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Κ.∆. Ηρακλείας

17,590

151

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

Κ.∆. Κιµώλου

35,710

769

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

Κ.∆.
Κουφονησίων

5,700

366

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ

Κ.∆. Θηρασιάς

9,299

268

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ

Κ.∆. Σικίνου

41,030

238

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ

Κ.∆. Σχοινούσσης

7,770

206

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ

Κ.∆.
Φολεγάνδρου

18,717

374

Κ.∆. Άνω Μεριάς

13,499

293

669,933
50,54
5.316,5

33.858

ΣΥΝΟΛΟ
Πληθυσµιακή πυκνότητα
Συνολική έκταση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7.414.226,43 4.520.000,00 3.254.400,00 1.265.600,00 2.894.226,43
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Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ/
ΤΟΠΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ (km2)
(Στοιχεία ΕΣΥΕ)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(Στοιχεία ΕΣΥΕ
2001πραγµατικός
πληθυσµός)

∆.∆.
Ερµουπόλεως

3,606

11.799

∆.∆. Μάννα

7,575

1601

∆.∆. Αµοργού

38,000

414

∆.∆. Αιγιάλης

30,970

487

∆.∆. Αρκεσίνης

21,020

218

∆.∆. Βρούτση

10,800

82

∆.∆. Θολαρίων

14,580

173

∆.∆. Καταπόλων

10,970

485

∆.∆. Κύθνου

49,961

746

∆.∆. ∆ρυοπίδος

50,226

862

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Πάρου

59,120

5.812

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Αγκαιριάς

32,570

981

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Αρxιλόχου

13,520

910

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Κώστου

14,220

374

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Λευκών

30,000

765

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Μαρπήσσης

17,830

984

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

∆.∆. Ναούσης

29,020

3.027

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΗΣ

Κ.∆. Ανάφης

38,340

273

ΝΟΜΟΣ/ ∆ΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

∆ΗΜΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΚΥΘΝΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΚΥΘΝΟΥ
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Περιοχές
Άξονα 3 του
ΠΑΑ

v
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ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
∆ΟΝΟΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΙΚΙΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ

Κ.∆. Αντιπάρου

34,820

1.037

Κ.∆. ∆ονούσης

13,470

163

v

Κ.∆. Ηρακλείας

17,590

151

v

Κ.∆. Κιµώλου

35,710

769

v

Κ.∆.
Κουφονησίων

5,700

366

v

Κ.∆. Θηρασιάς

9,299

268

v

Κ.∆. Σικίνου

41,030

238

v

Κ.∆. Σχοινούσσης

7,770

206

v

Κ.∆.
Φολεγάνδρου

18,717

374

v

Κ.∆. Άνω Μεριάς

13,499

293

v

669,933
50,5393823
5.316,5

33.858

ΣΥΝΟΛΟ
Πληθυσµιακή πυκνότητα
Συνολική έκταση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
Περιοχές Natura 2000/ Ramsar εντός των ορίων της περιοχής παρέµβασης
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Natura 2000/Ramsar εντός των ορίων της περιοχής παρέµβασης
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ σε ha
1.143,05

GR4220002

SCI

ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ

GR4220004

SCI/SPA

ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

7.011,26

GR4220006

SCI

13.855,78

GR4220010

SCI

GR4220012

SCI

GR4220013

SCI

ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΖΩΝΗ
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ: ΑΠΟ ΚΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ,
ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

GR4220016

SCI

ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ

GR4220017

SCI

GR4220021

SPA

ΝΗΣΟΣ ∆ΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕIΑ, ΝΗΣΟI ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ,
ΝΗΣI∆Α ΒΕΝΕΤIΚΟ ΗΡΑΚΛΕIΑΣ

GR4220022

SPA

ΝΗΣΟI ΧΡIΣΤIΑΝΑ

146,00

GR4220023

SPA

ΝΗΣI∆ΕΣ ΑΝΑΦΗΣ: ΦΤΕΝΑ, ΠΑΧIΑ, ΜΑΚΡΑ

209,00

SPA

ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑI ΝΗΣI∆ΕΣ: ΨΑΛI∆Α,
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝIΚΟΥΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣI,
ΠΕΤΑΛI∆I

GR4220024

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

2.855,19
6.068,62
12.595,25
97,69
1.858,35
1.983,00

3.038,00
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GR4220025

SPA

ΝΗΣI∆ΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑI ΝΟΤIΑ ΑΝΤIΠΑΡΟΣ

2.414,00

Όλες οι περιοχές περιλαµβάνουν παράκτια και θαλάσσια ζώνη

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(Το ποσοστό αυτό αφορά µόνο το χερσαίο τµήµα των περιοχών Natura στο σύνολο του χερσαίου τµήµατος της
περιοχής παρέµβασης)
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53.275,19
20,08%
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η πολυδιάσπαση της περιοχής παρέµβασης λόγω της έντονης νησιωτικότητας της σε πολλές
µικροπεριοχές, αν και αναµφισβήτητα εµπεριέχει σηµαντικά αναπτυξιακά µειονεκτήµατα (επικοινωνία,
µεταφορές, συγκοινωνίεςf), θα πρέπει από την άλλη, σε µια λογική τοπικής ανάπτυξης, να ιδωθεί ως
πρόκληση. Η διαφορετικότητα της µιας µικροπεριοχής µε την άλλη, ο πολιτισµικός πλούτος που
ενυπάρχει σε κάθε µια απ’ αυτές, η ποικιλία και µοναδικότητα του τοπίου, ο πλούτος των τοπικών
γεύσεων και των τοπικών προϊόντων, συνθέτουν ένα σύνολο ζωντανών οργανισµών στο Αρχιπέλαγος
του Αιγαίου, µοναδικό ίσως στον κόσµο. Η συνειδητοποίηση της αξίας της τοπικής θαλασσινής
παράδοσης και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της µοναδικής αυτής νησιωτικής περιοχής
αποτελεί την προϋπόθεση για την ουσιαστική αποστασιοποίηση της από φθίνουσες αναπτυξιακές
πρακτικές και την ένταξη της σε µια λογική αναπτυξιακής αειφορίας. Η ανάδειξη, πέραν αυτού, και
αξιοποίηση, της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας της κάθε µιας µικροπεριοχής της περιοχής παρέµβασης ως
πηγής έµπνευσης και δηµιουργίας είναι αυτό που θα προσδώσει πλούτο και θα αναδείξει τη
µοναδικότητα της περιοχής. Κι όπως τα θαλασσινά κοχύλια αποτελούν πλούτο και στολίδι για τις
θάλασσες που ζούνε κι αναπτύσσονται έτσι και τα νησάκια αυτά των Κυκλάδων θα πρέπει να
συνεχίσουν να αποτελούν στολίδι για τη δική τους θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος. Στη διαφύλαξη έτσι της
µοναδικότητας αυτής των µικρών αυτών Κυκλαδονήσων και την αξιοποίηση της σε µια λογική
αειφορίας αποσκοπεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Με βάση τα παραπάνω καθορίζονται οι ακόλουθοι στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος:
 Στόχος 1: ∆ιεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης
των κατοίκων της περιοχής
Αποτελεί τον βασικό στόχο του Τοπικού Προγράµµατος, µε τον οποίο επιδιώκεται η
διαµόρφωση ελκυστικών προοπτικών πολυαπασχόλησης για τον τοπικό πληθυσµό, η
δηµιουργία συµπληρωµατικών πηγών εισοδήµατος και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
νοικοκυριών. Η επίτευξη του στόχου αναµένεται να συµβάλει ειδικότερα στη διατήρηση και
ενίσχυση της απασχόλησης καθώς και στη δηµιουργία ευκαιριών επιχειρηµατικής
δραστηριοποίησης των κατοίκων γενικότερα και στη συγκράτηση του ενεργού πληθυσµού στα
νησιά. Έµφαση θα δίνεται στην προώθηση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
 Στόχος 2:

∆ιαφοροποίηση & εµπλουτισµός της τουριστικής προσφοράς

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται ο αναπροσανατολισµός του υφιστάµενου προτύπου τουριστικής
ανάπτυξης των νησιών και ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος στην κατεύθυνση
ενίσχυσης των ειδικών µορφών τουρισµού, προκείµενου να αποτελέσουν έναν δηµιουργικό
χώρο απασχόλησης και µια πραγµατικά βιώσιµη εναλλακτική µορφή επιχειρηµατικής
δραστηριότητας για τους κατοίκους της περιοχής (σε αντίθεση µε τις περιορισµένες δυνατότητες
που προσφέρει η ευκαιριακή και χαµηλής ανταγωνιστικότητας ενασχόληση µε τις παραδοσιακές
µορφές τουρισµού). Συνδέεται δε άµεσα µε τον πρώτο στόχο που επιδιώκει τη διαµόρφωση
δυνατοτήτων συµπληρωµατικής απασχόλησης και επιχειρηµατικής δραστηριότητας των αλιέων.
Η επίτευξη του στόχου αποτελεί επίσης κύριο µοχλό για τη διαµόρφωση συγκριτικών
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πλεονεκτηµάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νησιών της περιοχής ως
τουριστικών προορισµών στο σύγχρονο περιβάλλον της τουριστικής αγοράς.
 Στόχος 3: Προώθηση δράσεων και επιχειρηµατικών πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον
Με δεδοµένες τις πιέσεις που υφίσταται η περιοχή εφαρµογής στο φυσικό, οικιστικό και
κοινωνικό περιβάλλον, ο συγκεκριµένος στόχος επιδιώκει την προώθηση δράσεων και
επιχειρηµατικών πρακτικών που θα συµβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη
διατήρηση της παραδοσιακής φυσιογνωµίας του οικιστικού χώρου.
 Στόχος 4: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε έµφαση στην αλιευτική παράδοση
της περιοχής εφαρµογής
Τέλος, κρίσιµο στόχο του προγράµµατος αποτελεί η ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής, σε συνδυασµό µε την ανάδειξη της αλιευτικής
παράδοσης, του ρόλου των αλιέων στις νησιωτικές κοινωνίες και των παραδοσιακών
επαγγελµάτων που συνδέονται µε την αλιεία.

Στρατηγική επίτευξης των στόχων
Ως αντιστάθµισµα στα ενδογενή µειονεκτήµατα της περιοχής εφαρµογής, το Τοπικό Πρόγραµµα
επιδιώκει τη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού, µε έµφαση στον παραδοσιακό
κλάδο της αλιείας και των συναφών επαγγελµάτων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η διατήρηση του
ενεργού πληθυσµού – ειδικά στα µικρότερα νησιά – και να ενισχυθεί ο οικονοµικός και κυρίως ο
κοινωνικός ιστός της περιοχής. Η προώθηση νέων – ανταγωνιστικών και βιώσιµων – ευκαιριών
επιχειρηµατικής δραστηριότητας των κατοίκων, η πρόσβασή τους σε προηγµένες και καινοτόµες
µορφές ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας καθώς και η προώθηση της εξωστρέφειας µπορούν να
διαµορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη διεισδυτικότητα της
τοπικής οικονοµίας, η αντιµετώπιση των επιπτώσεων στους αλιείς από την εφαρµογή της νέας Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής, τη µείωση των αλιευτικών αποθεµάτων κλπ, η άµβλυνση των επιπτώσεων στη
ζωή των κατοίκων από την γεωγραφική αποµόνωση και η σταδιακή προσέγγιση του επιπέδου
διαβίωσης της περιοχής µε αυτές των αστικών κέντρων και κατά συνέπεια η ισόρροπη ανάπτυξη.
Η στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των επιλεγµένων στόχων στηρίζεται στη
διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης, µέσα από τη διαµόρφωση ενός ελκυστικού φάσµατος
εναλλακτικών και συµπληρωµατικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της
περιοχής και την αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού δυναµικού (τόσο στον κλάδο της αλιείας και
των συναφών δραστηριοτήτων, όσο και εκτός αλιευτικού κλάδου), και ειδικότερα την παραγωγή,
τυποποίηση και διάθεση επώνυµων τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας,
καθώς και µε «ταυτότητα» προέλευσης. Τα µέσα για την επίτευξη των στόχων του Τοπικού
Προγράµµατος συνίστανται στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ποσοτική και ποιοτική
διεύρυνση των επιλογών επιχειρηµατικής δραστηριότητας (διαφοροποίηση του οικονοµικού
περιβάλλοντος), την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη της ελκυστικότητας της
περιοχής παρέµβασης σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας έµφαση στην καινοτοµία, στην
προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
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Οι κατευθύνσεις αυτές της στρατηγικής, αν και αφορούν όλους τους παραγωγικούς τοµείς,
επικεντρώνονται στον τοµέα της αλιείας και στον τουρισµό, όπου η περιοχή διαθέτει σαφή συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, µε στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της παραδοσιακής παραγωγικής βάσης της
τοπικής οικονοµίας καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, µέσα
από την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.
Βασική συνιστώσα της στρατηγικής του προτεινόµενου Τοπικού Προγράµµατος αποτελεί επίσης η
αλλαγή του κυρίαρχου τουριστικού µοντέλου, στην κατεύθυνση αξιοποίησης των πλεονεκτηµάτων
του θαλασσίου περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων της περιοχής σε συνδυασµό µε τη σηµαντική
αλιευτική παράδοση, που προσφέρονται για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισµού, µε έµφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται
ειδικότερα η εµπλοκή των επαγγελµατιών αλιέων σε τουριστικές δραστηριότητες, προκειµένου να
επιτευχθεί η ενίσχυση του εισοδήµατός τους, η συγκράτηση του πληθυσµού στις αλιευτικές κοινότητες
και η ενδυνάµωση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, επιδιώκεται η σύνδεση της αλιευτικής
παραγωγής µε τις τουριστικές επιχειρήσεις, π.χ. για την τροφοδοσία των τουριστικών µονάδων µε
αλιευτικά προϊόντα τοπικής προέλευσης.
Είναι φανερό ότι µέσω του εναλλακτικού τουρισµού και ειδικότερα του θαλάσσιου τουρισµού
προκύπτουν πολλαπλά οφέλη όχι µόνο για τους αλιείς, αλλά και για µία σειρά από κοινωνικές οµάδες
οι οποίες σχετίζονται µε την αλιεία ή παρέχουν τουριστικές διευκολύνσεις στην περιοχή. Η στρατηγική
για την επίτευξη των στόχων του Τοπικού Προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω των δράσεων
που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
∆ράση 4.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1: Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισµού ή ίδρυσης νέων
πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγµένους
τοµείς, που υλοποιούνται από αλιείς, µε στόχο τη διαφοροποίηση των οικονοµικών
δραστηριοτήτων τους

Λογική της παρέµβασης σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, τα
αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η αναγκαιότητα της παρέµβασης προκύπτει από τα εξής χαρακτηριστικά της περιοχής παρέµβασης,
και τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης:
 Την υφιστάµενη κατάσταση του κλάδου της αλιείας, η οποία, αν και αποτελεί τον θύλακα της
αλιευτικής δραστηριότητας του Νοµού (ώστε να δικαιολογούνται παρεµβάσεις που σχετίζονται
µε τη δραστηριότητα αυτή), εν τούτοις χαρακτηρίζεται από φθίνουσα πορεία στη συνολική
απασχόληση της εν λόγω περιοχής. Επίσης, σηµαντικό στοιχείο είναι και οι δυσοίωνες
προβλέψεις όσον αφορά το µέλλον του κλάδου, δεδοµένου ότι χαρακτηρίζεται από απουσία
νέων ατόµων, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των ήδη εργαζοµένων και ανασφάλεια όσον αφορά
τα εισοδήµατα που προέρχονται από την αλιεία.
 Το µονοδιάστατο προσανατολισµό στον τουριστικό τοµέα οποίος αποτελεί απειλή και αδύνατο
σηµείο για την περιοχή παρέµβασης από την µία πλευρά, αλλά και την προοπτική της
ανάπτυξης ειδικών ή/και θεµατικών µορφών τουρισµού από την άλλη, κάτι που αποτελεί και
περιεχόµενο ορισµένων Ενεργειών της Κατηγορίας Πράξεων, ως εναλλακτική /
συµπληρωµατική δραστηριότητα για τους αλιείς.
 Η αξιόλογη τοπική παραγωγή αλλά και ο περιορισµένος βαθµός αξιοποίησης των
αγροδιατροφικών προϊόντων λόγω του χαµηλού βαθµού ανάπτυξης της µεταποίησης των
προϊόντων αυτών.
 Την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέµβασης.

Από τον συνδυασµό των παραπάνω, έχει αναδειχθεί η λογική της διαφοροποίησης προς µη αλιευτικές
δραστηριότητες από αλιείς, προκειµένου να διασφαλιστεί τόσο η απασχόληση αυτής της οµάδας
πληθυσµού, όσο και εν γένει η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Για την εν λόγω κατηγορία
παρεµβάσεων έχει εκφραστεί και σηµαντικό ενδιαφέρον από άτοµα, κατά την φάση των
διαβουλεύσεων.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από κάθε Κατηγορία Πράξεων
Οι στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξεων, είναι οι εξής:
 Η διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων
της περιοχής, και ειδικότερα των αλιέων
 Η διαφοροποίηση και ο εµπλουτισµός της τουριστικής προσφοράς
 Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε έµφαση στην αλιευτική παράδοση.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 1.395.691,75 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 837.415,05 €
Ίδια Συµµετοχή: 558.276,70 €

Οµάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων
Οι Οµάδες Πράξεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1, είναι επτά
(7) ως εξής:
4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα ή ψυχαγωγία
4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών µορφών
τουρισµού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισµού)
4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις που συνδέονται µε την
συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, µηχανών και γενικότερα εξοπλισµού αλιείας, την
επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες
φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται
µε τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κοµµωτηρίων καθώς και εµπορικές
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανόµενου και του λιανικού εµπορίου
4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισµού µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης,
δυναµικότητας µέχρι 40 κλινών ανά κατάλυµα
4.1.1.1.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τοµέα της αλιείας
4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση µε το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα ή ψυχαγωγία
Αναλυτική περιγραφή
Το περιεχόµενο της Οµάδας Πράξεων συνίσταται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, που θα
είναι προσανατολισµένες στην αξιοποίηση της αλιείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα,
για σκοπούς αναψυχής ή/και άθλησης. Θα χρηµατοδοτηθούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε
σκοπό την ανάπτυξη των εξειδικευµένων µορφών του θαλάσσιου τουρισµού όπως ο αλιευτικός
τουρισµός, ο ιστιοπλοϊκός τουρισµός, ο καταδυτικός τουρισµός κ.α. Τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης
επιχειρήσεων που αφορούν αποκλειστικά στη ναύλωση σκαφών χωρίς επιπλέον παροχή υπηρεσιών
(π.χ. ξενάγηση) δεν θεωρούνται επιλέξιµα προς χρηµατοδότηση. Η ναύλωση του σκάφους θα γίνεται
υποχρεωτικά µε κυβερνήτη και ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας του δικαιούχου θα είναι ο 50.10.20.01 ή ο
50.10.20.03. Η ναύλωση του σκάφους θα αφορά την πραγµατοποίηση πλόων στα νησιά των
Κυκλάδων και µόνο. Ο δικαιούχος υποχρεούται κάθε έτος και απαραιτήτως πριν την έναρξη της
τουριστικής περιόδου αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, να ενηµερώνει την Ο.Τ.∆. Αλιείας για το
σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση των πλόων, τους οποίους θα αναρτά και στην ιστοσελίδα της
επιχείρησής του. Η διαχείµαση του σκάφους θα γίνεται σε νησί/λιµάνι των Κυκλάδων όπου θα
πραγµατοποιούνται και οι απαιτούµενες συντηρήσεις και επισκευές. Ο δικαιούχος υποχρεούται κάθε
έτος τον µήνα Οκτώβριο µε τη λήξη της τουριστικής περιόδου, να ενηµερώνει την Ο.Τ.∆. Αλιείας για το
λιµάνι στο οποίο θα γίνει η διαχείµαση του σκάφους και τις ηµεροµηνίες άφιξής του στο λιµάνι
διαχείµασης και αναχώρησης από αυτό µε τη λήξη της περιόδου διαχείµασης. Υποχρεωτικά κατά τη
διάρκεια των πραγµατοποιούµενων πλόων στα νησιά των Κυκλάδων, θα παρέχονται στους πελάτες
του δικαιούχου επί πλέον υπηρεσίες όπως ξενάγηση από τον κυβερνήτη. Προτεραιότητα θα δοθεί σε
νέους ή γυναίκες αλιείς. Θα τηρηθούν συγκεκριµένες προδιαγραφές για την προστασία του
περιβάλλοντος χώρου, την ποιότητα στις προσφερόµενες υπηρεσίες. Η επιχείρηση θα συµµετέχει στο
∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή µη επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά
ποιοτικών υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή)
Συνολικό κόστος: 329.166,67 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 197.500,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 131.666,67 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 21,82%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 5,33%
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η σκοπιµότητα της Οµάδας Πράξεων, αιτιολογείται από τις παρακάτω παραµέτρους, όπως έχει
επισηµανθεί και στην SWOT ανάλυση:
 Τη συνεχιζόµενη µείωση της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας και την ανησυχητικά
διαγραφόµενη κατάσταση του κλάδου στο µέλλον
 Τον χαρακτήρα της περιοχής παρέµβασης (και του ευρύτερου νησιωτικού χώρου των
Κυκλάδων) ως σηµαντικών τουριστικών προορισµών
 Την ύπαρξη ενός µονοδιάστατου και «κορεσµένου» τουριστικού µοντέλου
 Την ύπαρξη αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα του θαλάσσιου στοιχείου

Η Οµάδα Πράξεων χρηµατοδοτικά κυµαίνεται σε µέτριο ποσοστό (21,82%) της συνολικής δηµόσιας
δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων, ωστόσο είναι σηµαντική, εξυπηρετώντας τους στόχους του
Τοπικού Προγράµµατος που αφορούν στην τουριστική και επιχειρηµατική διαφοροποίηση, στον
εµπλουτισµό της τουριστικής προσφοράς καθώς και στη διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης των
κατοίκων (αλιέων) της περιοχής παρέµβασης.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης. Σύµφωνα µε τη στρατηγική
της ΟΤ∆ Αλιείας, οι ενέργειες για τους αλιείς µπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, δεδοµένων
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Τόσο από την SWOT ανάλυση όσο και από τα στοιχεία της
υφιστάµενης κατάστασης, προκύπτει ότι οι περιοχές αυτές έχουν σαφή τουριστικό προσανατολισµό,
αιτιολογώντας έτσι την επιλογή τους για την εφαρµογή της δράσης. Η Οµάδα Πράξεων, συνάδει µε
τους προαναφερόµενους στόχους της ενίσχυσης της απασχόλησης των αλιέων και τη διαφοροποίηση
της τουριστικής προσφοράς, καθώς και στη στρατηγική της διαµόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για
τη βελτίωση του τοπικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, βασιζόµενου στην ανάπτυξη
διαφοροποιηµένου τουριστικού µοντέλου.

∆ικαιούχοι
Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την έννοια του άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως
ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην περιοχή
παρέµβασης, καθώς και συνεταιρισµοί και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά
από επαγγελµατίες αλιείς.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 16-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργια µε τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.1.2 – 4.1.1.1.5 της παρούσας
Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες είναι προσανατολισµένες στην ανάπτυξη διαφοροποιηµένων προς την
αλιεία τουριστικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται ή όχι µε την αλιευτική δραστηριότητα (π.χ.
επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισµού και υποδοµές διανυκτέρευσης αντίστοιχα).
Επίσης, συνέργεια υπάρχει µε την αντίστοιχη Οµάδα Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2
(Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.1) που απευθύνεται σε διαφορετική οµάδα ∆ικαιούχων (µη αλιείς). Επίσης, η
Οµάδα Πράξεων συνεργεί και µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 του Τοπικού Προγράµµατος, η οποία
αφορά στη δηµιουργία τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης τα οποία θα δίνουν πληροφορίες
και θα προβάλλουν - ανάµεσα στα άλλα – και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων της παρούσας
Οµάδας Πράξεων.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η καινοτοµία της Οµάδας Πράξεων έγκειται στα εξής:
 Η καινοτοµία της Οµάδας Πράξεων εντοπίζεται στο ότι η Οµάδα Πράξεων αξιοποιεί τους
φυσικούς πόρους (θαλάσσιο περιβάλλον) για επιχειρηµατικούς σκοπούς συµβάλλοντας στην
ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού µοντέλου, βασισµένο στο θαλάσσιο τουρισµό.
 Αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι της περιοχής (θαλάσσιο περιβάλλον).
 Αναπτύσσεται ένα νέο τουριστικό µοντέλο, αυτό του θαλάσσιου τουρισµού.
Η καινοτοµία επίσης έγκειται στη συµµετοχή της επιχείρησης στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθµός των παρεµβάσεων (επενδύσεων) προβλέπεται να ανέλθει σε δύο επενδύσεις.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών µορφών τουρισµού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισµού)
Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από αλιείς. Πιο
συγκεκριµένα αναφέρεται στις ειδικές µορφές τουρισµού εκτός του θαλάσσιου τουρισµού. Οι ειδικές
µορφές τουρισµού που µπορούν να αναπτυχθούν είναι πολλές σε αριθµό, οι κυριότερες εκ των οποίων
είναι: περιπατητικός – ορειβατικός τουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός, οικοτουρισµός, γεωτουρισµός,
αθλητικός τουρισµός, γαστρονοµικός, συνεδριακός τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, τουρισµός
υγείας κ.α. Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να ενταχθούν στην παρούσα Οµάδα
Πράξεων ποικίλλουν ανάλογα µε το θέµα δραστηριότητας όπως: δηµιουργία οργανωµένων εκδροµών
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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σε περιοχές µε οικολογικό, αρχαιολογικό και ιστορικό αντικείµενο, οργάνωση ειδικευµένων σεµιναρίων,
θερινών ακαδηµιών υψηλής στάθµης και εµβέλειας σε τοµείς αιχµής της περιοχής (αρχαιολογία,
αρχιτεκτονική, γεωλογία, τέχνη, µουσική, γαστρονοµία), διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και µε
τη συµµετοχή – ένταξη επισκεπτών (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, λαογραφία, παρατήρηση της φύσης),
χώροι γευσιγνωσίας, θεµατικές σχολές κ.α. Η επιχείρηση θα συµµετέχει στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο
Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή µη επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών
τουρισµού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή)
Συνολικό κόστος: 162.500,00€
∆ηµόσια ∆απάνη: 97.500,00€
Ίδια Συµµετοχή: 65.000,00€

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 10,77%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 2,63%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η παρούσα Οµάδα Πράξεων, όπως και στην περίπτωση της προηγούµενης, έχει ως βάση την
αναγκαιότητα και τον προσανατολισµό της διαφοροποίησης της δραστηριότητας των αλιέων της
περιοχής παρέµβασης, λόγω της υφιστάµενης και µελλοντικά εκτιµώµενης εικόνας του κλάδου σε
όρους απασχόλησης και εισοδήµατος. Παράλληλα, και η Οµάδα Πράξεων αυτή εξυπηρετεί τους
στόχους της τουριστικής διαφοροποίησης και της ενίσχυσης της απασχόλησης, για τον κλάδο των
αλιέων. Η χρηµατοδοτική βαρύτητα είναι µικρή, της τάξεως του 10,77% στη συνολική δηµόσια δαπάνη
της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης. Σύµφωνα µε τη στρατηγική
της ΟΤ∆ Αλιείας, οι ενέργειες για τους αλιείς µπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, δεδοµένων
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Όπως και στην περίπτωση της προηγούµενης Οµάδας
Πράξεων, η περιοχή εφαρµογής αποτελεί µεν σαφή τουριστικό προορισµό που να δικαιολογεί την
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ανάπτυξη τέτοιου τύπου δραστηριοτήτων, από την άλλη πλευρά όµως, λόγω της προαναφερόµενης
κατάστασης του αλιευτικού κλάδου, η εφαρµογή της Οµάδας Πράξεων εκεί συνάδει µε τους στόχους
και τη στρατηγική του τοπικού σχεδίου για διαφοροποιηµένο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης µέσω της
εµπλοκής των αλιέων σε τουριστικές δραστηριότητες.

∆ικαιούχοι
Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την έννοια του άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως
ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην περιοχή
παρέµβασης, καθώς και συνεταιρισµοί και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά
από επαγγελµατίες αλιείς.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η συνέργια εντοπίζεται µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.1 και τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.1.3 - 4.1.1.1.5
της Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες έχουν παρόµοιο περιεχόµενο που άπτεται τουριστικών /
εναλλακτικών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Συνέργεια υπάρχει επίσης µε την αντίστοιχη
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.2 που απευθύνεται σε διαφορετική οµάδα δικαιούχων (µη αλιείς). Ακόµη,
συνέργεια υπάρχει και µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που, όπως αναφέρθηκε, αφορά σε τοπικά
κέντρα πληροφόρησης, τα οποία θα προβάλλουν και τις επιχειρήσεις της παρούσας Οµάδας Πράξεων.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Ο καινοτόµος χαρακτήρας προκύπτει τόσο από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και
χαρακτηριστικών (π.χ. τοπικές γεύσεις) για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τουριστικού µοντέλου,
βασισµένο στις ειδικές µορφές τουρισµού. Επιπλέον πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρουν στους
επισκέπτες εµπειρίες µε ποιότητα και «χρώµα». Η καινοτοµία επίσης έγκειται στη συµµετοχή της
επιχείρησης στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός επενδύσεων ανέρχεται σε µία επένδυση.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις που
συνδέονται µε την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, µηχανών και γενικότερα
εξοπλισµού αλιείας, την επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών
υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται µε τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
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κουρείων, κοµµωτηρίων καθώς και εµπορικές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανόµενου και του
λιανικού εµπορίου
Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως ενδεικτικά,
επιχειρήσεις που συνδέονται µε την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, µηχανών και
γενικότερα εξοπλισµού αλιείας, την επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών
όπως αυτές που συνδέονται µε τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων,
κοµµωτηρίων καθώς και εµπορικές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανόµενου και του λιανικού εµπορίου.
Προτεραιότητα ωστόσο θα δοθεί σε επιχειρήσεις που συνδέονται µε την συντήρηση και επισκευή
αλιευτικών σκαφών, µηχανών και γενικότερα εξοπλισµού αλιείας, δεδοµένων των αναγκών που
υπάρχουν για αυτές τις επιχειρήσεις στην περιοχή εφαρµογής. Επιπλέον, τέτοιες ενέργειες τις
γνωρίζουν καλά οι αλιείς που αποτελούν και τους δικαιούχους της Οµάδας Πράξεων. Προτεραιότητα θα
δοθεί στους νέους. Οι επιχειρήσεις θα συµµετέχουν στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες
οµοειδείς ή µη επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες κατασκευών, προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή)
Συνολικό κόστος: 58.333,33 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 35.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 23.333,33 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 3,87%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 0,94%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων αυτή, όπως και οι δύο προηγούµενες της Κατηγορίας Πράξεων, έχει ως βάση τη
φθίνουσα πορεία του κλάδου της αλιείας και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του τοπικού εισοδήµατος των
αλιέων µέσω της διεύρυνσης των πεδίων απασχόλησης αυτών, που αποτελεί και έναν από τους
στόχους του Τοπικού Προγράµµατος, µέσω της ενίσχυσης του τοµέα των υπηρεσιών. Επιπλέον, η
Οµάδα Πράξεων δίνει προτεραιότητα σε δράσεις προσανατολισµένες στον κλάδο της αλιείας (π.χ.
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, µηχανών και εξοπλισµού αλιείας), που
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όπως έχει επισηµανθεί και στη SWOT ανάλυση αποτελεί τη βασική δραστηριότητα (και σε επίπεδο
Νοµού) για την περιοχή παρέµβασης, συνεπώς προκύπτει και η ανάγκη για τη στήριξη των εν λόγω
δράσεων. Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της Οµάδας Πράξεων παρουσιάζεται µικρή και ανέρχεται στο
3,87% επί της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης. Σύµφωνα µε τη στρατηγική
της ΟΤ∆ Αλιείας, οι ενέργειες για τους αλιείς µπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, δεδοµένων
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Όλα τα νησιά παρουσιάζουν µεν χαµηλά επίπεδα
απασχόλησης, αλλά από την άλλη πλευρά έχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη υπηρεσιών, είτε αυτές
σχετίζονται άµεσα τον κλάδο της αλιείας για τον οποίο έχει καταδειχθεί η σηµαντική του θέση στις εν
λόγω περιοχές, είτε αφορούν ευρύτερα το πεδίο των υπηρεσιών. Η Οµάδα Πράξεων, όπως
αναφέρθηκε, είναι εναρµονισµένη µε τον στόχο της διεύρυνσης της απασχόλησης των κατοίκων της
περιοχής µέσω της στρατηγικής της δηµιουργίας ευκαιριών επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης.

∆ικαιούχοι
Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την έννοια του άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως
ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην περιοχή
παρέµβασης, καθώς και συνεταιρισµοί και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά
από επαγγελµατίες αλιείς.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων /Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργια µε τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.2 και 4.1.1.1.4,
4.1.1.1.5. της Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες έχουν παρεµφερές περιεχόµενο (υπηρεσίες) αλλά σε
άλλου τύπου (τουριστικές) δραστηριότητες. Επίσης, συνέργεια υπάρχει και µε την αντίστοιχη Οµάδα
Πράξεων 4.1.1.2.3. που απευθύνεται σε µη αλιείς.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η καινοτοµία της Οµάδας Πράξεων έγκειται στη συµµετοχή των επιχειρήσεων στο ∆ίκτυο – Τοπικό
Σύµφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός επενδύσεων ανέρχεται σε µία επένδυση.
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Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισµού µικρής δυναµικότητας
υποδοµών διανυκτέρευσης, δυναµικότητας µέχρι 40 κλινών ανά κατάλυµα
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό ήδη υπαρχόντων υποδοµών,
µε µέγιστο αριθµό κλινών τις 40. Οι παρεµβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο
ούτως ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το
τοπικό φυσικό περιβάλλον. Θα απαιτηθεί να τηρηθούν συγκεκριµένες προδιαγραφές ανάδειξης της
αλιευτικής παράδοσης της περιοχής και να ενταχθούν τα καταλύµατα στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο
Ποιότητας. Επίσης το κατάλυµα θα πρέπει να προσφέρει χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για τη
διευκόλυνση των επισκεπτών. Τέλος, στην περίπτωση προσφοράς πρωινού ή/και γεύµατος από το
κατάλυµα, θα πρέπει αυτό να περιλαµβάνει και τοπικά προϊόντα (τοπικό τυρί, µέλι, γλυκά, αλιεύµατα
κλπ). Θα εφαρµοσθούν υποχρεωτικά οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2974/08.04.2009
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε τον
«Προσδιορισµό των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών
τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων», όπως κάθε φορά ισχύει.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή)
Συνολικό κόστος: 707.460,02 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 424.476,01 €
Ίδια Συµµετοχή: 282.984,01 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 46,90%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 11,46%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων
/Κατηγορίας Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του
Τοπικού Προγράµµατος
Όπως έχει καταδειχθεί και από τη SWOT ανάλυση και έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούµενα, ένα από
τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέµβασης είναι η φθίνουσα πορεία του κλάδου της αλιείας
και η µικρή εισροή νέων ατόµων στον κλάδο αυτό. Από την άλλη πλευρά, η περιοχή έχει σαφώς
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τουριστικό χαρακτήρα, που µπορεί να αιτιολογήσει την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδοµές
διανυκτέρευσης. Με την παρούσα Οµάδα Πράξεων, εξυπηρετείται ο στόχος της διεύρυνσης και
αλλαγής των πεδίων απασχόλησης για τους απασχολούµενους στον κλάδο αυτό, προκειµένου να
επιτευχθεί η διατηρησιµότητα ενός ικανοποιητικού επιπέδου στην εργασία και το εισόδηµα των ατόµων
αυτών. Για το λόγο αυτό, η χρηµατοδοτική βαρύτητα της Οµάδας Πράξεων σε σχέση µε τον
προϋπολογισµό της Κατηγορίας Πράξεων είναι υψηλή (ποσοστό 44,20% στη συνολική δηµόσια
δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων). Άλλοι λόγοι για τους οποίους η χρηµατοδοτική βαρύτητα είναι
υψηλή, είναι η χρηµατοδότηση της επέκτασης καταλυµάτων και το υψηλό κόστος αυτής.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Σύµφωνα µε τη στρατηγική της ΟΤ∆ Αλιείας, ή ίδρυση υποδοµών διανυκτέρευσης θα αφορά στα νησιά
της περιοχής παρέµβασης εκτός της Σύρου και Πάρου ενώ ο εκσυγχρονισµός θα αφορά όλα τα νησιά
της περιοχής παρέµβασης, δεδοµένων των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αλιείς. Η
αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού καταλυµάτων από αλιείς συνάδει µε τη στρατηγική του Τοπικού
Προγράµµατος στην περιοχή εφαρµογής για την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση των αλιέων
προκειµένου να επιτευχθεί η διαφοροποίηση του επαγγελµατικού τους αντικειµένου.

∆ικαιούχοι
Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την έννοια του άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως
ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην περιοχή
παρέµβασης, καθώς και συνεταιρισµοί και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά
από επαγγελµατίες αλιείς.
Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων /Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργεια µε τις υπόλοιπες της Κατηγορίας Πράξεων και ειδικά από
την 4.1.1.1.1. έως την 4.1.1.1.7 που αφορούν υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, ειδικά δε µε την
επόµενη (χώροι εστίασης και αναψυχής) η οποία συµπληρώνει την παρούσα Οµάδα Πράξεων αφού
και οι δύο αφορούν σε βασικές υποδοµές και υπηρεσίες για τους επισκέπτες (διαµονή / διατροφή).
Επίσης, συνέργεια υπάρχει µε την αντίστοιχη Οµάδα Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2
(Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.4) που απευθύνεται σε διαφορετική οµάδα ∆ικαιούχων (µη αλιείς), καθώς και
µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που αφορά σε δηµόσιες επενδύσεις για τη δηµιουργία τοπικών
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, τα οποία ανάµεσα στις πληροφορίες που θα παρέχουν θα είναι
και για τις επιχειρήσεις διανυκτέρευσης.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η καινοτοµία της δράσης έγκειται στην δηµιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισµό καταλυµάτων που θα
προσφέρουν σύνδεση και γνωριµία των τουριστών µε την αλιευτική παράδοση. Η καινοτοµία έγκειται
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 23-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

επίσης στην τήρηση και γενικά προδιαγραφών ποιότητας των υποδοµών διανυκτέρευσης, στην ένταξή
τους στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας, στην αξιοποίηση των προϊόντων διατροφής της
περιοχής (µε την προσφορά τοπικών προϊόντων στο πρωινό, µε την προσφορά τοπικών προϊόντων
στα γεύµατα σε περίπτωση ύπαρξης χώρων εστίασης), στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής για
δικτύωση µε άλλες οµοειδείς και µη επιχειρήσεις, χρήση του διαδικτύου, κλπ.
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός επενδύσεων ανέρχεται σε δύο επενδύσεις.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη χώρων εστίασης και αναψυχής από αλιείς. Οι
παρεµβάσεις αυτές, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διατηρηθούν τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Οι χώροι
εστίασης και αναψυχής θα τηρούν προδιαγραφές ποιότητας και θα απαιτηθεί να ενταχθούν στο ∆ίκτυο
– Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή µη επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά ποιοτικών
υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή. Θα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής, και θα
προσφέρουν τοπικά προϊόντα - τοπικές σπεσιαλιτέ συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση
της τοπικής οικονοµίας της περιοχής.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή)
Συνολικό κόστος: 83.333,33 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 50.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 33.333,33 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα:
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 5,53%%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 1,35%
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Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων
/Κατηγορίας Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του
Τοπικού Προγράµµατος
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της παρούσας Οµάδας Πράξεων σαν ποσοστό της Κατηγορίας Πράξεων
είναι µικρή (5,53% στο σύνολο της δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων). Αιτιολογείται από την
αναγκαιότητα ενίσχυσης του εισοδήµατος των αλιέων, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το στόχο της
διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης της επαγγελµατικής αυτής οµάδας. Και στην περίπτωση αυτή,
η SWOT ανάλυση έχει επισηµάνει τις δυνατότητες της περιοχής παρέµβασης ως πόλου συγκέντρωσης
τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας, συνεπώς το περιεχόµενο της Οµάδας Πράξεων (χώροι
εστίασης και αναψυχής) είναι συµβατό µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης. Σύµφωνα µε τη στρατηγική
της ΟΤ∆ Αλιείας, οι ενέργειες για τους αλιείς µπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, δεδοµένων
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Οι σχετικές υποδοµές χρήζουν συµπλήρωσης αλλά και
ποιότητας, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στη στρατηγική και τους στόχους του τοπικού σχεδίου, περί
αντισταθµίσµατος των ενδογενών µειονεκτηµάτων µέσω της διαφοροποιηµένης οικονοµικής
δραστηριότητας. Όπως αναφέρθηκε πριν, στις περιοχές αυτές έχει καταδειχθεί ο τουριστικός τους
χαρακτήρας, που κάνει αναγκαίες τις επενδύσεις αυτού του είδους. Στην προτεινόµενη δράση θα
ενταχθούν λοιπόν εστιατόρια που συνδέουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες µε τοπικά προϊόντα και στα
οποία απαιτείται η τήρηση συγκεκριµένων προδιαγραφών ποιότητας και υγιεινής. Η δράση θα
συµβάλει στη δηµιουργία γαστρονοµικού τουρισµού στην περιοχή. Με τον τρόπο αυτό η δράση
αξιοποιεί τα τοπικά/παραδοσιακά προϊόντα και την ιδιαίτερη τοπική κουζίνα, απαντά σε αδυναµίες που
επισηµαίνονται στη SWOT ανάλυση, όπως στις διαρθρωτικές αδυναµίες τουριστικής ανάπτυξης.

∆ικαιούχοι
Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την έννοια του άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως
ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην περιοχή
παρέµβασης, καθώς και συνεταιρισµοί και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά
από επαγγελµατίες αλιείς.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η συνέργεια εντοπίζεται στις λοιπές Οµάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης, από την 4.1.1.1.1 έως
την 4.1.1.1.7, που έχουν - όπως έχει αναφερθεί - παρεµφερές περιεχόµενο, προσανατολισµένο σε
υπηρεσίες που συνδέονται µε την αλιεία. Συνέργεια εντοπίζεται και µε την αντίστοιχη Οµάδα Πράξεων
της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2 ( Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.5) που απευθύνεται σε µη αλιείς, καθώς και
µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που αφορά στη δηµιουργία τοπικών κέντρων τουριστικής
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πληροφόρησης, τα οποία ανάµεσα στις πληροφορίες που θα παρέχουν θα είναι και για τις επιχειρήσεις
εστίασης και αναψυχής.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων διατροφής που θα
διατίθενται στους χώρους εστίασης, συνιστούν τον καινοτόµο χαρακτήρα της δράσης. Η καινοτοµία
έγκειται επίσης στην τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και στην ένταξή τους στο ∆ίκτυο – Τοπικό
Σύµφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός επενδύσεων ανέρχεται σε µία.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας
για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός
του τοµέα της αλιείας
Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται στη δηµιουργία ή τον εκσυγχρονισµό οικοτεχνιών και στη δηµιουργία ή
εκσυγχρονισµό βιοτεχνιών παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπών βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων, από αλιείς. Η δηµιουργία βιοτεχνικών µονάδων παραγωγής αλιευτικού εξοπλισµού,
υφαντών ή κεντηµάτων, µονάδων κεραµικών ειδών κ.λπ., εκτιµάται ότι θα προβάλει την αξία των
παραδοσιακών ειδών και προϊόντων και θα συµβάλλει στη διατήρηση της παράδοσης και των εθίµων
της περιοχής. Οι παρεµβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να
διασφαλιστεί το τοπικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις θα συµµετέχουν στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο
Ποιότητας.
Ενδεικτικές δαπάνες: Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού
παραγωγής κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή)
Συνολικό κόστος: 83.333,33 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 50.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 33.333,33 €
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Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 5,53%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 1,35%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της Οµάδας Πράξεων, που εκφράζεται µε την συµµετοχή της στο 5,53%
της δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων είναι µικρή. Ωστόσο η Οµάδα Πράξεων είναι
σηµαντική και αιτιολογείται από το γεγονός ότι εξυπηρετεί τους στόχους του Τοπικού Προγράµµατος
τόσο για την διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού, όσο και του
εµπλουτισµού της τουριστικής προσφοράς (µέσα από την ανάδειξη της τοπικής οικοτεχνίας και της
χειροτεχνίας και την παραγωγή ειδών παραδοσιακής και αλιευτικής τέχνης), δεδοµένου του τουριστικού
χαρακτήρα της περιοχή παρέµβασης.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι σύµφωνα µε την στρατηγική της ΟΤ∆ Αλιείας, όλα τα
νησιά της περιοχής παρέµβασης. ∆εδοµένου ότι τα νησιά αυτά αποτελούν µεν δυναµικούς
προορισµούς επισκεπτών, αντιµετωπίζουν δε προβλήµατα απασχόλησης, οι σχετικές δραστηριότητες
της Οµάδας Πράξεων µπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους. Η Οµάδα
Πράξεων είναι σύµφωνη µε τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος, για διαµόρφωση εναλλακτικών
και συµπληρωµατικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της περιοχής και την
αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού δυναµικού, µε στόχο, όπως αναφέρθηκε, τον εµπλουτισµό της
τουριστικής προσφοράς και την προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης.

∆ικαιούχοι
Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την έννοια του άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως
ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην περιοχή
παρέµβασης, καθώς και συνεταιρισµοί και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά
από επαγγελµατίες αλιείς.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργια µε τις Οµάδες Πράξεων της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων,
οι οποίες είναι προσανατολισµένες στην ανάπτυξη διαφοροποιηµένων προς την αλιεία τουριστικών
δραστηριοτήτων, που συνδέονται ή όχι µε την αλιευτική δραστηριότητα. Επίσης, συνέργεια υπάρχει µε
την αντίστοιχη Οµάδα Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2 (Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.6) που
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απευθύνεται σε διαφορετική οµάδα ∆ικαιούχων (µη αλιείς), καθώς και µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.2.1.1
του Τοπικού Προγράµµατος, η οποία αφορά στη δηµιουργία τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης τα οποία θα δίνουν πληροφορίες και θα προβάλλουν - ανάµεσα στα άλλα – και τις
δραστηριότητες των επιχειρήσεων της παρούσας Οµάδας Πράξεων.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Στην περίπτωση επιχειρήσεων παραδοσιακής και αλιευτικής τέχνης, υφαντών-κεντηµάτων, κεραµικών
κ.λπ., η καινοτοµία έγκειται στη δηµιουργία προϊόντων που θα αναδείξουν την παράδοση της περιοχής.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθµός των παρεµβάσεων (επενδύσεων) προβλέπεται να ανέλθει σε µία επένδυση.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση

Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων από αλιείς, σε δραστηριότητες σχετικά µε
την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση. Θα
δηµιουργηθούν ή θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που θα παράγουν τοπικά παραδοσιακά είδη διατροφής
π.χ. αρτοποιήµατα, ζαχαρωτά, ζυµαρικά κλπ, αξιοποιώντας µεταποιηµένα αγροτικά προϊόντα και
προωθώντας την αξία των παραδοσιακών τοπικών ειδών και προϊόντων. Οι επιχειρήσεις θα τηρούν τις
απαιτούµενες προδιαγραφές ποιότητας και θα συµµετέχουν στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.
Ενδεικτικές δαπάνες: Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού
παραγωγής, δαπάνες για την αγορά ειδικού επαγγελµατικού εξοπλισµού µεταφοράς προϊόντων και
πρώτων υλών εντός της επιχείρησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή)
Συνολικό κόστος: 84.166,67 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 50.500,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 33.666,67 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 5,58%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 1,36%
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Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Όπως έχει αναφερθεί και στη SWOT ανάλυση, η περιοχή παρέµβασης χαρακτηρίζεται από την µη
αξιόλογη αξιοποίηση της τοπικής της παραγωγής, παρά την ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών /
παραδοσιακών προϊόντων. Με δεδοµένη τη ζήτηση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για παραγωγή
και τυποποίηση τοπικών προϊόντων ποιότητας (όπως έχει επισηµανθεί στη SWOT ανάλυση), η Οµάδα
Πράξεων αντλεί τη σκοπιµότητά της από την υποστήριξη επιχειρήσεων στο πεδίο αυτό,
αντιµετωπίζοντας παράλληλα και το πρόβληµα της ανεργίας, εφόσον διευρύνει τα πεδία απασχόλησης
για τον τοπικό πληθυσµό. Η βαρύτητα της Οµάδας Πράξεων είναι µικρή, σε ποσοστό 5,58% της
συνολικής δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι σύµφωνα µε την στρατηγική της ΟΤ∆ Αλιείας, όλα τα
νησιά της περιοχής παρέµβασης. Η Οµάδα Πράξεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης στις
περιοχές αυτές, µέσω της στρατηγικής της διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης µε την ενίσχυση
νέων µορφών επιχειρηµατικότητας και την στήριξη του ενδογενούς δυναµικού. Ειδικότερα, αξιοποιεί
την πλούσια τοπική παραγωγή προϊόντων για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε ένα πεδίο το οποίο –
βάσει των χαρακτηριστικών της περιοχής εφαρµογής – χαρακτηρίζεται από αξιοσηµείωτη δυναµική και
προοπτική.

∆ικαιούχοι
Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την έννοια του άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως
ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην περιοχή
παρέµβασης, καθώς και συνεταιρισµοί και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά
από επαγγελµατίες αλιείς.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Συνέργεια υπάρχει µε τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.1.4 και 4.1.1.1.5 της Παρούσας Κατηγορίας Πράξεων
καθώς και µε τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.2.4, 4.1.1.2.5 και 4.1.1.2.7.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η καινοτοµία έγκειται στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Έγκειται επίσης στη συµµετοχή των
επιχειρήσεων στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.
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Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθµός των παρεµβάσεων (επενδύσεων) προβλέπεται να ανέλθει σε µία επένδυση.
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
∆ράση 4.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2 Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισµού ή ίδρυσης νέων
πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγµένους
τοµείς, που υλοποιούνται από µη αλιείς

Λογική της παρέµβασης σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, τα
αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η λογική της παρέµβασης προκύπτει από το γεγονός ότι η περιοχή παρέµβασης, όπως έχει
επισηµανθεί από τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης, παρουσιάζει τα εξής θετικά και αρνητικά
χαρακτηριστικά, τα οποία χρήζουν ενίσχυσης και αντιµετώπισης αντίστοιχα:
 Σηµαντική αύξηση της ανεργίας, η οποία επιδεινώνεται από την συρρίκνωση της απασχόλησης
στον πρωτογενή τοµέα και την έντονη εποχικότητα του τριτογενή τοµέα της τουριστικής
δραστηριότητας.
 Ο δυναµικός τουριστικός χαρακτήρας αλλά και – στον αντίποδα - η µονοδιάστατη τουριστική
ανάπτυξη, η οποία όµως έχει φθίνουσα πορεία ως προς την ανταγωνιστικότητά της και η οποία
είναι σκόπιµο να εµπλουτιστεί µε νέα στοιχεία τουριστικής «προσφοράς». Ειδικότερα τα
µικρότερα νησιά, αποτελούν µεν δυναµικούς και ανερχόµενους τουριστικούς προορισµούς, από
την άλλη πλευρά όµως είναι πιο ευάλωτα στις συνθήκες ανταγωνισµού.
 Η εποχικότητα της τουριστικής περιόδου.
 Η αξιόλογη τοπική παραγωγή αλλά και ο περιορισµένος βαθµός αξιοποίησης των
αγροδιατροφικών και προϊόντων λόγω του χαµηλού βαθµού ανάπτυξης της µεταποίησης των
προϊόντων αυτών.
 Η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέµβασης.

Σηµαντικό επίσης είναι και το ενδιαφέρον που εκφράστηκε από τον τοπικό πληθυσµό για το
περιεχόµενο της Κατηγορίας Πράξεων, κατά τη φάση των διαβουλεύσεων.

Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από κάθε Κατηγορία Πράξεων
Οι Οµάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων επικεντρώνονται στους εξής στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος:
 Στη διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των
κατοίκων της περιοχής, µέσω της διαµόρφωσης ευκαιριών απασχόλησης
 Στη διαφοροποίηση και εµπλουτισµό της τουριστικής προσφοράς, µέσα από την ανάπτυξη
εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων
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 Στη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε έµφαση στην αλιευτική παράδοση.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 1.815.294,70 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 998.412,09 €
Ίδια Συµµετοχή: 816.882,62 €

Οµάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων
Οι Οµάδες Πράξεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2 είναι 8:
4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα ή ψυχαγωγία
4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την δραστηριοτήτων ειδικών µορφών τουρισµού (εκτός
των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισµού)
4.1.1.2.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις που συνδέονται µε την
συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, µηχανών και γενικότερα εξοπλισµού αλιείας, την
επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες
φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται
µε τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κοµµωτηρίων καθώς και εµπορικές
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανόµενου και του λιανικού εµπορίου
4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις εκσυγχρονισµού µικρής
δυναµικότητας µέχρι 40 κλινών ανά κατάλυµα

δυναµικότητας

υποδοµών

διανυκτέρευσης,

4.1.1.2.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
4.1.1.2.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τοµέα της αλιείας
4.1.1.2.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός
των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας
κλπ.)

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση µε το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα ή ψυχαγωγία

Αναλυτική περιγραφή
Το περιεχόµενο της Οµάδας Πράξεων συνίσταται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων από µη αλιείς, που θα
είναι προσανατολισµένες στην αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα, για σκοπούς
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αναψυχής ή/και άθλησης. Θα χρηµατοδοτηθούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε σκοπό την
ανάπτυξη των εξειδικευµένων µορφών του θαλάσσιου τουρισµού όπως ο ιστιοπλοϊκός τουρισµός, ο
καταδυτικός τουρισµός κ.α. Τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης επιχειρήσεων που αφορούν αποκλειστικά
στη ναύλωση σκαφών χωρίς επιπλέον παροχή υπηρεσιών (π.χ. ξενάγηση) δεν θεωρούνται επιλέξιµα
προς χρηµατοδότηση. Η ναύλωση του σκάφους θα γίνεται υποχρεωτικά µε κυβερνήτη και ΚΑ∆ κύριας
δραστηριότητας του δικαιούχου θα είναι ο 50.10.20.01 ή ο 50.10.20.03. Η ναύλωση του σκάφους θα
αφορά την πραγµατοποίηση πλόων στα νησιά των Κυκλάδων και µόνο. Ο δικαιούχος υποχρεούται
κάθε έτος και απαραιτήτως πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής,
να ενηµερώνει την Ο.Τ.∆. Αλιείας για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση των πλόων, τους οποίους
θα αναρτά και στην ιστοσελίδα της επιχείρησής του. Η διαχείµαση του σκάφους θα γίνεται σε
νησί/λιµάνι των Κυκλάδων όπου θα πραγµατοποιούνται και οι απαιτούµενες συντηρήσεις και
επισκευές. Ο δικαιούχος υποχρεούται κάθε έτος τον µήνα Οκτώβριο µε τη λήξη της τουριστικής
περιόδου, να ενηµερώνει την Ο.Τ.∆. Αλιείας για το λιµάνι στο οποίο θα γίνει η διαχείµαση του σκάφους
και τις ηµεροµηνίες άφιξής του στο λιµάνι διαχείµασης και αναχώρησης από αυτό µε τη λήξη της
περιόδου διαχείµασης. Υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια των πραγµατοποιούµενων πλόων στα νησιά των
Κυκλάδων, θα παρέχονται στους πελάτες του δικαιούχου επί πλέον υπηρεσίες όπως ξενάγηση από
τον κυβερνήτη. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους ή γυναίκες. Θα τηρηθούν συγκεκριµένες
προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου, την ποιότητα στις προσφερόµενες
υπηρεσίες. Η επιχείρηση θα συµµετέχει στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή
µη επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 3.200.000,00 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 1.760.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 1.440.000,00 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 62,86%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 47,50% %

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων
/Κατηγορίας Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του
Τοπικού Προγράµµατος
Η σκοπιµότητα της Οµάδας Πράξεων, αιτιολογείται από τις παρακάτω παραµέτρους που
χαρακτηρίζουν την περιοχή παρέµβασης, όπως έχει επισηµανθεί και στην SWOT ανάλυση:
 Την επιδείνωση της ανεργίας

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 33-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

 Τον χαρακτήρα της περιοχής παρέµβασης (και του ευρύτερου νησιωτικού χώρου των
Κυκλάδων) ως σηµαντικών τουριστικών προορισµών
 Την ύπαρξη ενός µονοδιάσταστου και «κορεσµένου» τουριστικού µοντέλου
 Την ύπαρξη αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα του θαλάσσιου στοιχείου.
Με δεδοµένη την στόχευση του Τοπικού Προγράµµατος στη δηµιουργία νέων - και εναλλακτικών –
µορφών απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης καθώς και στη διεύρυνση των πεδίων
απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσµό, η Οµάδα Πράξεων είναι αρκετά σηµαντική για το Τοπικό
Πρόγραµµα, κάτι που αποτυπώνεται και στη χρηµατοδοτική της βαρύτητα, η οποία ανέρχεται σε πολύ
υψηλό ποσοστό (62,86%) της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Η περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης, σύµφωνα
µε την στρατηγική της ΟΤ∆ Αλιείας για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε όλη την
περιοχή για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε συνδυασµό µε την αειφόρο ανάπτυξη.
Η περιοχή εφαρµογής, εµφανίζει σαφώς µία δυναµική τουριστικής ανάπτυξης, η οποία µπορεί όµως να
εµπλουτιστεί µε το περιεχόµενο της Οµάδας Πράξεων, µέσω της στρατηγικής της αλλαγής του
κυρίαρχου τουριστικού µοντέλου και της ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για την
διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης των περιοχών αυτών. Με τον τρόπο αυτό, η Οµάδα Πράξεων
βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια µε τους στόχους του Τοπικού Προγράµµατος για τη διεύρυνση των
πεδίων απασχόλησης και τον εµπλουτισµό της τουριστικής προσφοράς.

∆ικαιούχοι
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στους δικαιούχους της κατηγορίας πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργεια µε τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.2.2 – 4.1.1.2.5 της παρούσας
Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες έχουν παρεµφερές περιεχόµενο προσανατολισµένο στην παροχή
τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή παρέµβασης. Συνέργεια υπάρχει και µε τις Οµάδες Πράξεων
4.1.1.1.1 - 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.1 καθώς και τις ενέργειες των δηµόσιων έργων
εφόσον συµβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 34-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
 Η καινοτοµία της Οµάδας Πράξεων εντοπίζεται στο ότι η Οµάδα Πράξεων αξιοποιεί τους
φυσικούς πόρους (θαλάσσιο περιβάλλον) για επιχειρηµατικούς σκοπούς συµβάλλοντας στην
ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού µοντέλου, βασισµένο στο θαλάσσιο τουρισµό.
 Αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι της περιοχής (θαλάσσιο περιβάλλον).
 Αναπτύσσεται ένα νέο τουριστικό µοντέλο, αυτό του θαλάσσιου τουρισµού.
Η καινοτοµία επίσης έγκειται στη συµµετοχή της επιχείρησης στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων ανέρχεται σε δώδεκα.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών µορφών τουρισµού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισµού)
Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από µη αλιείς.
Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στις ειδικές µορφές τουρισµού εκτός του θαλάσσιου τουρισµού. Οι ειδικές
µορφές τουρισµού που µπορούν να αναπτυχθούν είναι πολλές σε αριθµό, οι κυριότερες εκ των οποίων
είναι: περιπατητικός – ορειβατικός τουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός, οικοτουρισµός, γεωτουρισµός,
αθλητικός τουρισµός, γαστρονοµικός, συνεδριακός τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, τουρισµός
υγείας κ.α. Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να ενταχθούν στην παρούσα Οµάδα
Πράξεων ποικίλλουν ανάλογα µε το θέµα δραστηριότητας όπως: δηµιουργία οργανωµένων εκδροµών
σε περιοχές µε οικολογικό, αρχαιολογικό και ιστορικό αντικείµενο, οργάνωση ειδικευµένων σεµιναρίων,
θερινών ακαδηµιών υψηλής στάθµης και εµβέλειας σε τοµείς αιχµής της περιοχής (αρχαιολογία,
αρχιτεκτονική, γεωλογία, τέχνη, µουσική, γαστρονοµία), διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και µε
τη συµµετοχή – ένταξη επισκεπτών (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, λαογραφία, παρατήρηση της φύσης),
χώροι γευσιγνωσίας, θεµατικές σχολές, κ.α. Οι επιχειρήσεις θα συµµετέχουν στο ∆ίκτυο – Τοπικό
Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή µη επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά ποιοτικών
υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 290.909,09 €

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 35-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

∆ηµόσια ∆απάνη: 160.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 130.909,09 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 5,71%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 4,32%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της Οµάδας Πράξεων είναι µικρή, ανέρχεται σε ποσοστό 5,71% επί της
συνολικής δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων. Η Οµάδα Πράξεων ωστόσο είναι σηµαντική,
ως αποτέλεσµα της σηµασίας που έχει για την εξυπηρέτηση του στόχου της δηµιουργίας εναλλακτικών
µορφών απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσµό και της συµβολής της στην διαφοροποίηση από το
υφιστάµενο «µαζικό» τουριστικό µοντέλο. Όπως έχει καταγραφεί και στη SWOT ανάλυση, η περιοχή
εφαρµογής αντιµετωπίζει πρόβληµα ανεργίας, ενώ το υφιστάµενο «µαζικό» τουριστικό µοντέλο
επιφέρει την χαµηλή τουριστική περίοδο και επιδρά αρνητικά στην βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Οι
δράσεις που προβλέπονται στην παρούσα Οµάδα Πράξεων αποσκοπούν στο να απαντήσουν στα εν
λόγω προβλήµατα, αξιοποιώντας το χαρακτήρα της περιοχής παρέµβασης ως δυναµικό πόλο έλξης
επισκεπτών και τουριστικών δραστηριοτήτων.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Η περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης, σύµφωνα
µε την στρατηγική της ΟΤ∆ Αλιείας για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε όλη την
περιοχή για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε συνδυασµό µε την αειφόρο ανάπτυξη. Για όλα
τα νησιά, έχει καταδειχθεί µια σηµαντική δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών τους πόρων, από την
άλλη όµως πλευρά η υφιστάµενη κατάσταση σε όρους απασχόλησης (επιδείνωση της ανεργίας) και
επιχειρηµατικότητας κάνει αναγκαία την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού µέσα από νέες
διαφοροποιηµένες και ελκυστικές για το κοινό, δραστηριότητες. Με την υλοποίηση της Οµάδας
Πράξεων, εξυπηρετούνται οι προαναφερόµενοι στόχοι, µέσω της στρατηγικής της διαφοροποίησης της
οικονοµικής βάσης και της ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού, καθώς και της στήριξης του ενδογενούς
δυναµικού τους για την ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων στα νησιά αυτά.

∆ικαιούχοι
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 36-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η συνέργια εντοπίζεται µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.1 και τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.2.3 – 4.1.1.2.5
της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες, έχουν παρόµοιο περιεχόµενο προσανατολισµένο σε
τουριστικές / εναλλακτικές δραστηριότητες αλλά και γενικότερα παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
Συνέργια υπάρχει και µε τις ενέργειες 4.1.1.1.1 - 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.1 καθώς και
τις ενέργειες των δηµόσιων έργων εφόσον συµβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Ο καινοτόµος χαρακτήρας προκύπτει τόσο από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και
χαρακτηριστικών (π.χ. τοπικές γεύσεις) για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τουριστικού µοντέλου,
βασισµένο στις ειδικές µορφές τουρισµού. Επιπλέον πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρουν στους
επισκέπτες εµπειρίες µε ποιότητα και «χρώµα». Η καινοτοµία επίσης έγκειται στη συµµετοχή των
επιχειρήσεων στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή µη επιχειρήσεις µε στόχο
την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων ανέρχεται σε δύο.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις που
συνδέονται µε την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, µηχανών και γενικότερα
εξοπλισµού αλιείας, την επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών
υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται µε τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
κουρείων, κοµµωτηρίων καθώς και εµπορικές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανόµενου και του
λιανικού εµπορίου
Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά,
επιχειρήσεις που συνδέονται µε την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, µηχανών και
γενικότερα εξοπλισµού αλιείας, την επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών
όπως αυτές που συνδέονται µε τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων,
κοµµωτηρίων καθώς και εµπορικές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανόµενου και του λιανικού εµπορίου.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 37-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Προτεραιότητα ωστόσο θα δοθεί σε επιχειρήσεις που συνδέονται µε την συντήρηση και επισκευή
αλιευτικών σκαφών, µηχανών και γενικότερα εξοπλισµού αλιείας, δεδοµένων των αναγκών που
υπάρχουν για αυτές τις επιχειρήσεις στην περιοχή εφαρµογής. Προτεραιότητα θα δοθεί στους νέους. Οι
επιχειρήσεις θα συµµετέχουν στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή µη
επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες κατασκευών, προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 145.454,55 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 80.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 65.454,55 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 2,86%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 2,16%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων, αποσκοπεί στην δυνατότητα διεύρυνσης των πεδίων απασχόλησης του τοπικού
πληθυσµού, µέσω της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συγκράτηση του
τοπικού πληθυσµού στα νησιά (περιοχή παρέµβασης) και να τονωθεί η απασχόληση και το εισόδηµα.
Συνάδει µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης η οποία έχει καταδείξει σηµαντική αύξηση της
ανεργίας. Επίσης, περιλαµβάνει και δράσεις οι οποίες είναι χρήσιµες στους αλιείς (π.χ. υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, µηχανών και εξοπλισµού αλιείας), που όπως έχει
επισηµανθεί και στη SWOT ανάλυση αποτελεί βασική δραστηριότητα της περιοχής παρέµβασης.
Η Οµάδα Πράξεων είναι σηµαντική και η χρηµατοδοτική της βαρύτητα είναι µικρή και ανέρχεται σε
ποσοστό 2,16% επί της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης σε ότι αφορά
στις επιχειρήσεις που συνδέονται µε την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, µηχανών και
γενικότερα εξοπλισµού αλιείας. Οι υπόλοιπες δράσεις θα εφαρµοσθούν στα νησιά της περιοχής

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 38-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

παρέµβασης εκτός της Πάρου και της Σύρου. Η στρατηγική αυτή, της ενίσχυσης νέων δραστηριοτήτων
και της στήριξης του ενδογενούς δυναµικού, εξυπηρετεί τον προαναφερόµενο στόχο της ανάπτυξης
νέων πεδίων απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσµό, στις εν λόγω περιοχές εφαρµογής της Οµάδας
Πράξεων.

∆ικαιούχοι
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων συνεργεί µε την αντίστοιχη 4.1.1.1.3 που αφορά σε αλιείς, καθώς µε τον τρόπο
αυτό δίνεται η δυνατότητα να επωφεληθεί το σύνολο του δυναµικού της περιοχής εφαρµογής (αλιείς και
µη). Επίσης, συνέργεια υπάρχει µε τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.2.1, 4.1.1.2.2, 4.1.1.2.4 και 4.1.1.2.5 της
παρούσας Κατηγορίας Πράξεων, εφόσον όλες µαζί σχηµατίζουν ένα πλαίσιο υπηρεσιών
προσανατολισµένο στην εξυπηρέτηση τόσο του τοπικού πληθυσµού όσο και των επισκεπτών.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η καινοτοµία της Οµάδας Πράξεων έγκειται στη συµµετοχή των επιχειρήσεων στο ∆ίκτυο – Τοπικό
Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή µη επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά ποιοτικών
υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός επενδύσεων ανέρχεται σε δύο.
Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις εκσυγχρονισµού µικρής δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης, δυναµικότητας µέχρι 40 κλινών ανά κατάλυµα

Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην επέκταση ή εκσυγχρονισµό ήδη υπαρχόντων υποδοµών
διανυκτέρευσης, µε µέγιστο αριθµό κλινών τις 40.Οι παρεµβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν
µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να
διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Θα απαιτηθεί να τηρηθούν συγκεκριµένες προδιαγραφές
ανάδειξης της αλιευτικής παράδοσης της περιοχής και να ενταχθούν τα καταλύµατα στο ∆ίκτυο –

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 39-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας. Επίσης τα καταλύµατα θα πρέπει να προσφέρουν χρήση τεχνολογιών
επικοινωνίας για την διευκόλυνση των επισκεπτών. Τέλος, στην περίπτωση προσφοράς πρωινού ή/και
γεύµατος από το κατάλυµα, θα πρέπει αυτό να περιλαµβάνει και τοπικά προϊόντα (τοπικό τυρί, µέλι,
γλυκά, αλιεύµατα κλπ). Θα εφαρµοσθούν υποχρεωτικά οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
2974/08.04.2009 των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης
σχετικά µε τον «Προσδιορισµό των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών
καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων», όπως κάθε φορά ισχύει.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 363.636,36 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 200.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 163.636,36 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 7,14%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 5,40%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων
/Κατηγορίας Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του
Τοπικού Προγράµµατος
Η συµµετοχή της Οµάδας Πράξεων στη συνολική δηµόσια δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων είναι
µικρή, σε ποσοστό 7,14%. Η χρηµατοδοτική βαρύτητα είναι µικρή λόγω της χρηµατοδότησης µόνο της
επέκτασης των καταλυµάτων και του χαµηλού κόστους αυτής. Η Οµάδα Πράξεων είναι σηµαντική γιατί
εξυπηρετεί το στόχο για διασφάλιση και τόνωση της απασχόλησης στην περιοχή παρέµβασης, µέσω
ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η Οµάδα Πράξεων σκοπεύει – βασιζόµενη στα
αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης – να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της ανεργίας για τον τοπικό
πληθυσµό αλλά και να εκµεταλλευτεί την τουριστική δυναµική της περιοχής παρέµβασης, η οποία
συνάδει µε τον εκσυγχρονισµό υποδοµών διανυκτέρευσης.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 40-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι τα νησιά της περιοχής παρέµβασης εκτός της Πάρου.
Σ΄ αυτούς τους τουριστικούς προορισµούς υπάρχει µεγαλύτερη αναγκαιότητα για εκσυγχρονισµό των
σχετικών υποδοµών διανυκτέρευσης, λόγω των αδυναµιών που παρουσιάζονται στην ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Στα νησιά αυτά η Οµάδα Πράξεων εξυπηρετεί το στόχο του Τοπικού
Προγράµµατος για τόνωση της απασχόλησης µέσω της στρατηγικής της ανάπτυξης βιώσιµης
επιχειρηµατικότητας.

∆ικαιούχοι
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Όπως έχει αναφερθεί και για τις προηγούµενες Οµάδες Πράξεων, η Οµάδα Πράξεων συνεργεί µε τις
υπόλοιπες (4.1.1.2.1 – 4.1.1.2.5) της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων, δεδοµένου του
προσανατολισµού τους στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, κυρίως τουριστικού
χαρακτήρα. Υπάρχει συνέργεια µε την αντίστοιχη 4.1.1.1.4 που απευθύνεται σε αλιείς, όπως και µε την
Οµάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που αφορά σε δηµόσιες επενδύσεις για τη δηµιουργία τοπικών κέντρων
τουριστικής πληροφόρησης. Τα κέντρα αυτά µπορούν να παρέχουν πληροφόρηση και να προβάλλουν
και τις επιχειρήσεις διανυκτέρευσης της παρούσας Οµάδας Πράξεων.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η καινοτοµία της Οµάδας Πράξεων έγκειται: στον εκσυγχρονισµό καταλυµάτων που θα προσφέρουν
σύνδεση και γνωριµία των τουριστών µε την αλιευτική παράδοση. Η καινοτοµία έγκειται επίσης στην
τήρηση και γενικά προδιαγραφών ποιότητας των υποδοµών διανυκτέρευσης, στην ένταξή τους στο
∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας, στην αξιοποίηση των προϊόντων διατροφής της περιοχής (µε την
προσφορά τοπικών προϊόντων στο πρωινό, µε την προσφορά τοπικών προϊόντων στα γεύµατα σε
περίπτωση ύπαρξης χώρων εστίασης), στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής για δικτύωση µε
άλλες οµοειδείς και µη επιχειρήσεις, χρήση του διαδικτύου, κλπ.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός επενδύσεων ανέρχεται σε τέσσερεις.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 41-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής

Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη χώρων εστίασης και αναψυχής από µη αλιείς. Οι
παρεµβάσεις αυτές, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διατηρηθούν τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Οι χώροι
εστίασης και αναψυχής θα τηρούν προδιαγραφές ποιότητας και θα απαιτηθεί να ενταχθούν στο ∆ίκτυο
– Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µε άλλες οµοειδείς ή µη επιχειρήσεις µε στόχο την προσφορά ποιοτικών
υπηρεσιών τουρισµού στην περιοχή. Θα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής, και θα
προσφέρουν τοπικά προϊόντα - τοπικές σπεσιαλιτέ συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση
της τοπικής οικονοµίας της περιοχής.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 587.825,45 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 323.304,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 264.521,45 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 11,55%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 8,73%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων αυτή, όπως και η προηγούµενη, αφορά σε βασικές τουριστικές δραστηριότητες
(εστίαση, αναψυχή) αλλά ποιοτικές και µε τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται στο βασικό στόχο του
Τοπικού Προγράµµατος για αύξηση της απασχόλησης, επιχειρηµατική ανάπτυξη και βελτίωση του
προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. Και στην περίπτωση αυτή η Οµάδα Πράξεων, στη βάση και
της SWOT ανάλυσης, σκοπεύει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της ανεργίας αλλά και να αξιοποιήσει
τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής παρέµβασης, προωθώντας δράσεις (εστίαση και αναψυχή)
που είναι συµβατές µε τον χαρακτήρα αυτό. Η Οµάδα Πράξεων αποτελεί το 11,55% της συνολικής
δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων, και συνεπώς είναι µικρή η βαρύτητά της.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 42-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι τα νησιά της περιοχής παρέµβασης εκτός της Πάρου.
Εκεί έχει καταγραφεί η δυναµική τουριστικής ανάπτυξης αλλά και η αναγκαιότητα συµπλήρωσης των
σχετικών υποδοµών, που αποτελούν το περιεχόµενο της Οµάδας Πράξεων. Εξυπηρετούνται ο στόχος
και η στρατηγική της διεύρυνσης της απασχόλησης µέσω της υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας και
της υποστήριξης του ενδογενούς δυναµικού.

∆ικαιούχοι
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων συνεργεί µε τις προηγούµενες Οµάδες Πράξεων 4.1.1.2.1 – 4.1.1.2.4 της
Κατηγορίας Πράξεων, εφόσον το περιεχόµενό τους είναι προσανατολισµένο σε τουριστικές κυρίως
υπηρεσίες. Επίσης, συνεργεί µε την όµοιου περιεχοµένου Οµάδα Πράξεων 4.1.1.1.5 (αλιείς) ενώ
συνέργεια υπάρχει και µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που αφορά στη δηµιουργία τοπικών κέντρων
τουριστικής πληροφόρησης, τα οποία θα συµπεριλάβουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους
(πληροφόρηση, προβολή) και τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων διατροφής που θα
διατίθενται στους χώρους εστίασης, συνιστούν τον καινοτόµο χαρακτήρα της δράσης. Η καινοτοµία
έγκειται επίσης στην τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και στην ένταξή τους στο ∆ίκτυο – Τοπικό
Σύµφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Προβλέπεται να υλοποιηθούν τέσσερεις παρεµβάσεις.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 43-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας
για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός
του τοµέα της αλιείας

Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται στη δηµιουργία ή τον εκσυγχρονισµό οικοτεχνιών και στη δηµιουργία ή
εκσυγχρονισµό βιοτεχνιών παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπών βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων. Η δηµιουργία βιοτεχνικών µονάδων παραγωγής αλιευτικού εξοπλισµού, υφαντών ή
κεντηµάτων, µονάδων κεραµικών ειδών κ.λπ., εκτιµάται ότι θα προβάλει την αξία των παραδοσιακών
ειδών και προϊόντων και θα συµβάλλει στη διατήρηση της παράδοσης και των εθίµων της περιοχής. Οι
παρεµβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλιστεί το
τοπικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις θα συµµετέχουν στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.
Ενδεικτικές δαπάνες: Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού
παραγωγής κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 81.818,18 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 45.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 36.818,18 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 1,61%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 1,21%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της Οµάδας Πράξεων, που εκφράζεται µε την συµµετοχή της στο 1,61%
της δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων είναι µικρή. Ωστόσο η Οµάδα Πράξεων είναι
σηµαντική και αιτιολογείται από το γεγονός ότι εξυπηρετεί τους στόχους του Τοπικού Προγράµµατος
τόσο για την διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού, όσο και του
εµπλουτισµού της τουριστικής προσφοράς (µέσα από την ανάδειξη της τοπικής οικοτεχνίας και της
χειροτεχνίας και την παραγωγή ειδών παραδοσιακής και αλιευτικής τέχνης), δεδοµένου του τουριστικού
χαρακτήρα της περιοχή παρέµβασης.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 44-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης. ∆εδοµένου ότι
τα νησιά αυτά αποτελούν µεν δυναµικούς προορισµούς επισκεπτών, αντιµετωπίζουν δε προβλήµατα
απασχόλησης, οι σχετικές δραστηριότητες της Οµάδας Πράξεων µπορούν να βρουν πρόσφορο
έδαφος για την ανάπτυξή τους. Η Οµάδα Πράξεων είναι σύµφωνη µε τη στρατηγική του Τοπικού
Προγράµµατος, για διαµόρφωση εναλλακτικών και συµπληρωµατικών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της περιοχής και την αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού
δυναµικού, µε στόχο, όπως αναφέρθηκε, τον εµπλουτισµό της τουριστικής προσφοράς και την
προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης.

∆ικαιούχοι
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Όπως έχει αναφερθεί και για τις προηγούµενες Οµάδες Πράξεων, η Οµάδα Πράξεων συνεργεί µε τις
υπόλοιπες της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων, δεδοµένου του προσανατολισµού τους στην ανάπτυξη
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, κυρίως τουριστικού χαρακτήρα. Συνέργεια υπάρχει και µε τις
αντίστοιχες για τους αλιείς ενέργειες, συµβάλλοντας στην προώθηση νέων προσφερόµενων
προϊόντων.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Στην περίπτωση οικοτεχνιών παραδοσιακής αλιευτικής τέχνης, υφαντών-κεντηµάτων, κεραµικών, κ.λπ.
η καινοτοµία έγκειται στη δηµιουργία νέων µοναδικών προϊόντων που θα αναδείξουν την παράδοση
της περιοχής.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (επενδύσεων) ανέρχεται σε µία.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 45-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.7: Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων, σε δραστηριότητες σχετικά µε την ίδρυση,
επέκταση, εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση. Θα δηµιουργηθούν
ή θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που θα παράγουν τοπικά παραδοσιακά είδη διατροφής π.χ.
αρτοποιήµατα, ζαχαρωτά, ζυµαρικά κλπ, αξιοποιώντας µεταποιηµένα αγροτικά προϊόντα και
προωθώντας την αξία των παραδοσιακών τοπικών ειδών και προϊόντων. Οι επιχειρήσεις θα τηρούν τις
απαιτούµενες προδιαγραφές ποιότητας και θα συµµετέχουν στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.
Ενδεικτικές δαπάνες: Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, δαπάνες προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού
παραγωγής, δαπάνες για την αγορά ειδικού επαγγελµατικού εξοπλισµού µεταφοράς προϊόντων και
πρώτων υλών εντός της επιχείρησης κ.α.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 381.818,18 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 210.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 171.818,18 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα:
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 7,50%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 5,67%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Όπως έχει αναφερθεί και στη SWOT ανάλυση, η περιοχή παρέµβασης χαρακτηρίζεται από την µη
αξιόλογη αξιοποίηση της τοπικής της παραγωγής, παρά την ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών /
παραδοσιακών προϊόντων. Με δεδοµένη την ζήτηση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
παραγωγή και τυποποίηση τοπικών προϊόντων ποιότητας (όπως έχει επισηµανθεί στη SWOT
ανάλυση), η Οµάδα Πράξεων αντλεί τη σκοπιµότητά της από την υποστήριξη επιχειρήσεων στο πεδίο
αυτό, αντιµετωπίζοντας παράλληλα και το πρόβληµα της ανεργίας, εφόσον διευρύνει τα πεδία
απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσµό. Η βαρύτητα της Οµάδας Πράξεων είναι µικρή και ανέρχεται σε
ποσοστό 7,50% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 46-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης. Η Οµάδα
Πράξεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης στις περιοχές αυτές, µέσω της στρατηγικής της
διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης µε την ενίσχυση νέων µορφών επιχειρηµατικότητας και την
στήριξη του ενδογενούς δυναµικού. Ειδικότερα, αξιοποιεί την πλούσια τοπική παραγωγή προϊόντων για
την ενίσχυση επιχειρήσεων σε ένα πεδίο το οποίο – βάσει των χαρακτηριστικών της περιοχής
εφαρµογής – χαρακτηρίζεται από αξιοσηµείωτη δυναµική και προοπτική.

∆ικαιούχοι
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Συνέργεια υπάρχει µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.4 και 4.1.1.2.5 της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων
καθώς και µε τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.1.1.4, 4.1.1.1.1.5 και 4.1.1.1.1.7.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η καινοτοµία έγκειται στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Έγκειται επίσης στη συµµετοχή των
επιχειρήσεων στο ∆ίκτυο – Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός των παρεµβάσεων (επενδύσεων) ανέρχεται σε δύο.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του
περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.)
Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται στη βελτίωση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας
του περιβάλλοντος µε παρεµβάσεις οι οποίες θα µπορούσαν να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας
τους κάνοντας χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε αξιοποίηση γεωθερµίας, φωτοβολταϊκά,
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 47-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

ανεµογεννήτριας κ.λπ., µε απώτερο σκοπό την ιδία κατανάλωση. Με τη χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, επιχειρείται η µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, γεγονός που θα τις
καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικές και θα ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα της περιοχής.
Ενδεικτικές δαπάνες: ∆απάνες κατασκευών, προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 39.447,27 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 21.696,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 17.751,27 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα:
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 0,77%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 0,59%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της Οµάδας Πράξεων είναι πολύ µικρή (ποσοστό 0,77% επί της συνολικής
δηµόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων), ωστόσο πιστεύεται ότι θα λειτουργήσει παραδειγµατικά
και ότι θα έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην περιοχή. Η Οµάδα Πράξεων εξυπηρετεί το στόχο
του Τοπικού Προγράµµατος για την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής
παρέµβασης, ενώ βρίσκεται αντιστοιχία µε τη SWOT ανάλυση ως προς τις πιέσεις που δέχεται το
φυσικό περιβάλλον και την ανεπάρκεια των φυσικών πόρων.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέµβασης.
Προσδοκώντας να συµβάλλει η Οµάδα Πράξεων έστω και σε µικρή κλίµακα αλλά µε πολλαπλασιαστικό
χαρακτήρα, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος, η
Οµάδα Πράξεων εξυπηρετεί τη στρατηγική της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε
συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης µέσω της προώθησης των εφαρµογών που προβλέπονται,
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∆ικαιούχοι
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Συνέργεια υφίσταται όχι σε σχέση µε τις Κατηγορίες Πράξεων αλλά µε την επίτευξη του Στόχου 3 του
Τοπικού Προγράµµατος «Προώθηση δράσεων και επιχειρηµατικών πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον».

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που αποτελεί το περιεχόµενο της Οµάδας Πράξεων,
είναι εκ φύσεως καινοτοµική. Η αξιοποίηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (αιολική ενέργεια,
ήλιος, γεωθερµία κλπ) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση, αποτελεί ένα νέο σχετικά για τη Ελλάδα
δεδοµένο το οποίο δεν έχει ίσως τύχει µεγάλης εφαρµογής ακόµα και για το λόγο αυτό, η δράση
καινοτοµεί εισάγοντας τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην «καθηµερινή» λειτουργία των
επιχειρήσεων, µε τη χρήση τεχνολογίας αιχµής και αντίστοιχου «know how».

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων ανέρχεται σε µία.
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
ΙΙ. ∆ράση 4.1.2: ∆ηµόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων
δραστηριότητας

4.1.2.1:

Υποδοµές

για

την

ενθάρρυνση

της

τουριστικής

Λογική της παρέµβασης σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, τα
αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η περιοχή όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, έχει ανάγκη υποδοµών που
θα της προσδώσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης, επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Θα της
προσδώσουν ένα νέο τουριστικό «προϊόν», συνδεόµενο µε την αλιευτική, ναυτική, πολιτιστική
παράδοσή της που θα τη διαφοροποιήσει από άλλες. Η Κατηγορία Πράξεων για την ενθάρρυνση
τουριστικών δραστηριοτήτων περιλαµβάνει ενέργειες µε στόχο την υποστήριξη της δηµιουργίας νέου
τουριστικού προϊόντος, (σήµανση αξιοθέατων, ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, µνηµείων της
φύσης και του πολιτισµού, έργα αξιοποίησης των παράκτιων περιοχών), την οργάνωση του
τουριστικού προϊόντος (κέντρα τουριστικής πληροφόρησης, προβολή-προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της).

Με τον τρόπο αυτό η Κατηγορία Πράξεων: απαντά σε αδυναµίες που επισηµαίνονται στη SWOT
ανάλυση, όπως στις διαρθρωτικές αδυναµίες της τουριστικής ανάπτυξης. Αξιοποιεί τις προοπτικές
νέων και ανερχόµενων µορφών τουρισµού (εναλλακτικός, θεµατικός τουρισµός). Απαντά στις απειλές
εκτροπής της τουριστικής ανάπτυξης και στην αδυναµία αντιµετώπισης του ανταγωνισµού από άλλους
τουριστικούς προορισµούς, αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής που είναι το αξιόλογο
φυσικό περιβάλλον του νησιωτικού χώρου, αξιοποιεί το πλεονέκτηµα της περιοχής που είναι η πλούσια
ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά των νησιών των Κυκλάδων, αξιοποιεί το αλιευτικό στοιχείο που
χαρακτηρίζει τον τόπο και την ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωµία της περιοχής. Οι Ενέργειες που
περιλαµβάνονται στην Κατηγορία Πράξεων αποτελούν προϊόν διαβουλεύσεων µε τον τοπικό πληθυσµό
και τους φορείς της περιοχής.

Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξεων:
Οι στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται είναι οι εξής:
Στόχος 2: ∆ιαφοροποίηση & εµπλουτισµός της τουριστικής προσφοράς
Στόχος 3: Προώθηση δράσεων και επιχειρηµατικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον
Στόχος 4: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε έµφαση στην αλιευτική παράδοση της περιοχής
εφαρµογής
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Χρηµατοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 59.824,00 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 59.824,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 0,00 €

Οµάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων:
Η Οµάδα Πράξεων που προβλέπεται να υλοποιηθεί στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.1, είναι:
4.1.2.1.1 ∆ηµιουργία Τοπικών Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης (όπως γραφεία τουριστικών
πληροφοριών, τουριστικά περίπτερα και λοιπά σηµεία προβολής και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών περιοχών)

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.2.1.1: ∆ηµιουργία Τοπικών Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης (όπως
γραφεία τουριστικών πληροφοριών, τουριστικά περίπτερα και λοιπά σηµεία προβολής και
προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών περιοχών)
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αφορά στην προβολή και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο του φυσικού όσο και
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του νησιωτικού συµπλέγµατος της Κιµώλου-Πολυαίγου µε
γενικότερη αναφορά στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των Κυκλάδων. Η ανάδειξη και
προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής θα
πραγµατοποιηθεί µέσω της δηµιουργίας στην Κίµωλο ενός πρότυπου οικολογικού περιπτέρου
τουριστικής πληροφόρησης, την παράλληλη δηµιουργία ενός ειδικού δικτυακού τόπου καθώς και την
δηµιουργία κατάλληλου έντυπου ενηµερωτικού υλικού (πολυσέλιδο έγχρωµο ενηµερωτικό έντυπο).
Όλο το υλικό (φωτογραφίες, υποβρύχιες φωτογραφίες, επίγεια και εναέρια πανοράµατα, βίντεο και
υποβρύχιο βίντεο, ηλεκτρονική περιήγηση, επιστηµονικά τεκµηριωµένα κείµενα, χάρτες και
σχεδιαγράµµατα) θα παρέχει πληροφορίες για το πλούσιο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, το
οποίο φιλοξενεί πλήθος οργανισµών καθώς και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν άµεση
σχέση µε αυτό όπως η αλιεία και ο τουρισµός. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο γεγονός ότι στην περιοχή
ζει και αναπαράγεται ένας από τους σηµαντικότερους πληθυσµούς µεσογειακής φώκιας Monachus
monachus, που είναι ένα από τα σπανιότερα θηλαστικά στον πλανήτη. Θα παρουσιάζεται επίσης η
συνύπαρξη ανάµεσα στην παραδοσιακή αλιεία και την µεσογειακή φώκια και η προσπάθεια για την
προστασία του σπάνιου αυτού είδους και του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη
διατήρηση της παράκτιας επαγγελµατικής αλιείας, µιας σηµαντικής παραδοσιακής δραστηριότητας στη
περιοχή των Κυκλάδων. Επίσης, θα επιδιωχθεί η προβολή στοιχείων που συνδέονται µε την
κουλτούρα της θάλασσας και της παραδοσιακής αλιείας µικρής κλίµακας είτε πρόκειται για µουσεία
αλιευτικών εργαλείων, ναυτικά µουσεία, ενυδρεία, τοπική γαστρονοµία µε βάση τα θαλάσσια προϊόντα,
αλιευτικά σκάφη, αλιευτική παράδοση κλπ.
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Το περίπτερο ενηµέρωσης θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, θα
λειτουργεί αποκλειστικά µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και θα τηρεί τις προδιαγραφές που θα
εκπονήσει η ΟΤ∆ Αλιείας. Επίσης και ο δικαιούχος θα συµµετέχει στο ∆ίκτυο - Τοπικό Σύµφωνο
Ποιότητας. Φορέας λειτουργίας του περιπτέρου θα είναι η «ΜOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και
Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας» η οποία θα χρησιµοποιήσει για το σκοπό αυτό στελέχη της και
εθελοντές. Ο προϋπολογισµός του έργου θα ανέλθει σε 59.824 € και θα αφορά δαπάνες κατασκευής
του περιπτέρου ενηµέρωσης (ύψους 25.000 €) καθώς και υλικού προβολής: ανάπτυξη ιστοσελίδας,
σχεδιασµός ενηµερωτικού υλικού, έκδοση ενηµερωτικού υλικού, αγορά εποπτικού υλικού κ.α (ύψους
34.824 €). Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός όπως και η ανάλυσή του και θα οριστικοποιηθούν µε
την ανάθεση του έργου.
Ενδεικτικές Κατηγορίες ∆απανών: Σχεδιασµός, κατασκευή και εγκατάσταση µη µόνιµων κατασκευών
προκειµένου να λειτουργήσουν ως σηµεία τουριστικής πληροφόρησης, προµήθεια εξοπλισµού για τη
λειτουργία τοπικών κέντρων πληροφόρησης και σηµείων τουριστικής πληροφόρησης, σχεδιασµός και
εκτύπωση τουριστικών οδηγών και εντύπων, διαφηµιστικών οδηγών και ηλεκτρονικής διαφήµισης κλπ.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 59.824,00 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 59.824,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 0,00 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 100,00%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 7,34%

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
H Οµάδα Πράξεων είναι σηµαντική εφόσον το περίπτερο και το υλικό ενηµέρωσης αποτελούν τους
πυρήνες πληροφόρησης, που αποσκοπούν στη διάχυση της πληροφόρησης και ενηµέρωσης του
κοινού / επισκεπτών για όσα θέµατα σχετίζονται µε την τουριστική εικόνα της περιοχής παρέµβασης.
Το περίπτερο ενηµέρωσης και οι ενέργειες προβολής θα δίνουν έµφαση στην πληροφόρηση για
θέµατα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για εναλλακτικό τουρισµό, για ότι υπάρχει στην
περιοχή που σχετίζεται µε την κουλτούρα της θάλασσας και την αλιευτική παράδοση. Με τον τρόπο
αυτό θα δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν τα νησιά από εντελώς διαφορετική σκοπιά και να
τους προσελκύσει το ενδιαφέρον να ανακαλύψουν νέα τουριστικά προϊόντα και σε άλλες εποχές του
χρόνου. Η Οµάδα Πράξεων ανταποκρίνεται στους στόχους του Προγράµµατος για τον εµπλουτισµό και
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής, σε συνδυασµό µε την ανάδειξη της αλιευτικής παράδοσης, του
ρόλου των αλιέων στις νησιωτικές κοινωνίες και των παραδοσιακών επαγγελµάτων που συνδέονται µε
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την αλιεία. Συνδέεται επίσης µε τους στόχους του Προγράµµατος για την προστασία του περιβάλλοντος
και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Το έργο θα υλοποιηθεί στη Κίµωλο και θα αφορά στο σύµπλεγµα Κιµώλου-Πολυαίγου αλλά και µε
αναφορά σε όλο το νησιωτικό σύµπλεγµα των Κυκλάδων.

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι της Οµάδας Πράξεων είναι Νοµικά Πρόσωπα στο καταστατικό σκοπό των οποίων
προβλέπεται η υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριµένα δικαιούχος είναι η «ΜOm /
Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας», φορέας µε µεγάλη εµπειρία στην
πραγµατοποίηση παρόµοιων δράσεων.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων συνεργεί µε όλες τις Οµάδες Πράξεων των Κατηγοριών Πράξεων του Τοπικού
Προγράµµατος εφόσον από τα Κέντρα Πληροφόρησης θα προβάλλονται τα αποτελέσµατα των
Ενεργειών.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Η καινοτοµία του έργου συνίσταται στα εξής: Στην έµφαση της προώθησης – προβολής, της
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της θαλάσσιας και αλιευτικής παράδοσης της περιοχής,
στη χρήση multimedia για την καλύτερη προβολή της περιοχής στους επισκέπτες, στη χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς και στη συµµετοχή του δικαιούχου στο ∆ίκτυο – Τοπικό
Σύµφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθµός των προβλεπόµενων παρεµβάσεων ανέρχεται σε µία.
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
∆ράση 4.1.2: ∆ηµόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αλιευτικές περιοχές

Λογική της παρέµβασης σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, τα
αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η περιοχή παρέµβασης παρόλο που χαρακτηρίζεται από πλούσια αλιευτική παράδοση στερείται
υποδοµών ανάδειξης της ταυτότητάς της και πολλές από τις παραδόσεις της µένουν αναξιοποίητες. Οι
ενέργειες της παρούσας Κατηγορίας ∆ράσεων, συµβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής
κληρονοµιάς και της αλιευτικής παράδοσης. Η δηµιουργία µουσείων που σχετίζονται µε την αλιευτική
κληρονοµιά, η προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι παραδοσιακές στολές, αξιοποιούν την ιστορία
και τον πολιτισµό της περιοχής και απαντούν στην ευκαιρία της ανάπτυξης νέων και ανερχόµενων
ειδικών µορφών τουρισµού µε την προσέλκυση επισκεπτών που θέλουν να γνωρίσουν την ιδιαίτερη
ταυτότητα της περιοχής.
Οι δράσεις που περιλαµβάνονται στην Κατηγορία Πράξεων αποτελούν προϊόν διαβουλεύσεων µε τον
τοπικό πληθυσµό και τους φορείς της περιοχής.

Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από κάθε Κατηγορία Πράξεων
Οι στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται είναι οι εξής:
Στόχος 1: ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Στόχος 2: ∆ιαφοροποίηση & εµπλουτισµός της τουριστικής προσφοράς
Στόχος 4: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε έµφαση στην αλιευτική παράδοση της περιοχής
εφαρµογής.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων αποτυπωµένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος –
∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή)
Συνολικό κόστος: 32.000,00 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 32.000,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 0,00 €

Οµάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων
Η Οµάδα Πράξεων που προβλέπεται να υλοποιηθεί στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2, είναι:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 54-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων –
Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

4.1.2.2.2 Παρεµβάσεις για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων για δηµιουργία υποδοµών µικρής κλίµακας
και την προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ. Οι συγχρηµατοδοτούµενες
παρεµβάσεις δεν µπορούν να συνδέονται µε την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.2.2.2: Παρεµβάσεις για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων για δηµιουργία
υποδοµών µικρής κλίµακας και την προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ.
Οι συγχρηµατοδοτούµενες παρεµβάσεις δεν µπορούν να συνδέονται µε την άσκηση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Αναλυτική περιγραφή
Η Οµάδα Πράξεων αναφέρεται στην ενίσχυση του ∆ήµου Κύθνου και του Πολιτιστικού Συλλόγου
∆ονούσας «Ποσειδών» για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων,
στολών κλπ. συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των
περιοχών, στη ψυχαγωγία των κατοίκων, στην προσέλκυση επισκεπτών.
Ο προϋπολογισµός για τον µεν ∆ήµο Κύθνου θα ανέλθει σε 11.000 € και αφορά στην αγορά
εξοπλισµού όπως ενδεικτικά παραδοσιακές στολές, για το δε Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ονούσας
«Ποσειδών» θα ανέλθει σε 21.000 € και αφορά στην αγορά εξοπλισµού όπως ενδεικτικά παραδοσιακές
στολές – οπτικοακουστικά µέσα. Ο προϋπολογισµός των έργων είναι ενδεικτικός όπως και η ανάλυσή
τους και θα οριστικοποιηθούν µε την ανάθεση των έργων.
Οι φορείς θα πραγµατοποιήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα αναφέρονται στην αλιευτική και
θαλασσινή παράδοση και στην τοπική πολιτιστική κληρονοµιά και θα αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά
των νησιών.
Ενδεικτικές ∆απάνες: ∆απάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή
– αγορά παραδοσιακών µουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, δαπάνες για υποδοµή
µικρής κλίµακας όπως την προµήθεια καινούργιου εξοπλισµού γραφείου και οπτικοακουστικών µέσων
κλπ.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 32.000 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 32.000 €
Ίδια Συµµετοχή: 0,00 €

Χρηµατοδοτική βαρύτητα:
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 100,00%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 3,93%
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Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων συµβάλει στην αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής ένα στοιχείο
που χαρακτηρίζει τον τόπο, που αποτελεί εργαλείο για την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και της
τουριστικής δραστηριότητας, απαντά στην ευκαιρία της αξιοποίησης νέων και ανερχόµενων ειδικών
µορφών τουρισµού εφόσον µε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αναδεικνύεται η τοπική ταυτότητα.
Αναδεικνύεται ο πολιτιστικός πλούτος, εµπλουτίζεται το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν.

Περιοχή
εφαρµογής
της
Οµάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων θα υλοποιηθεί στα νησιά Κύθνος και ∆ονούσα.

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι της Οµάδας Πράξεων θα είναι Νοµικά Πρόσωπα, στον καταστατικό σκοπό των οποίων
προβλέπεται η υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριµένα δικαιούχοι θα είναι ο ∆ήµος
Κύθνου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος ∆ονούσας «Ποσειδών» ο οποίος έχει υπογράψει σχετική
Προγραµµατική Σύµβαση µε τον ∆ήµο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Περιγραφή της συνέργιας της Οµάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων µε άλλες προτεινόµενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Οµάδα Πράξεων έχει συνέργεια µε την Οµάδα Πράξεων 4.1.2.2.1 για τις υποδοµές και υπηρεσίες για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, µε την Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.1 για την
ενθάρρυνση τουριστικής δραστηριότητας γιατί µε την παρούσα Κατηγορία Πράξεων και µαζί µε τις
υπόλοιπες αναδεικνύεται η πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών. Επίσης υπάρχει συνέργεια µε πολλές
Οµάδες Πράξεων των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2 που αναφέρονται στην ανάπτυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων γιατί συµπληρώνει το τουριστικό προφίλ της περιοχής.

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρµογή του
Ο καινοτόµος χαρακτήρας της Οµάδας Πράξεων, έγκειται στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της
περιοχής, στοιχείο που τη διαφοροποιεί από άλλες και την καθιστά µοναδική.

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθµός των προβλεπόµενων παρεµβάσεων ανέρχεται σε δύο.
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
∆ράση 4.1.2: ∆ηµόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.5: Οργάνωση και Λειτουργία των ΟΤ∆ Αλιείας

Χρηµατοδοτικά στοιχεία Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 677.999 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 677.999 €
Ίδια Συµµετοχή: 0,00 €

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.2.5.1: ∆απάνες λειτουργίας της Ο.Τ.∆.
Απαιτούµενες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για την εφαρµογή του Τοπικού
Προγράµµατος
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. είναι απόλυτα έτοιµη να εφαρµόσει άµεσα το Τοπικό
Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών». Το έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό, το ευέλικτο
οργανωτικό σχήµα, η αποκτηθείσα τεχνογνωσία, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο σύγχρονος εξοπλισµός,
το ανεπτυγµένο λογισµικό διαχείρισης (βάσεις δεδοµένων και λογιστικό σύστηµα αναλυτικής
λογιστικής), καθώς και το ευρύ δίκτυο συνεργαζόµενων µε την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
φορέων, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ως προς την αξιοπιστία της για την άµεση έναρξη και
επιτυχή αποπεράτωση του έργου που θα της ανατεθεί. Σταθερή πολιτική της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Κυκλάδων Α.Ε. είναι, η εκτέλεση του αναλαµβανόµενου έργου µε τρόπο που να υπερκαλύπτει τις
προδιαγραφές που έχουν συµφωνηθεί και εντός του καθορισµένου χρονικού πλαισίου.

Εκτίµηση της απαιτούµενης στελεχιακής δοµής της Ο.Τ.∆.
Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο και τις ανάγκες του Τοπικού Προγράµµατος καθώς επίσης τις
ιδιαιτερότητες της νησιωτικής περιοχής παρέµβασης η στελεχιακή δοµή θα περιλαµβάνει άτοµα
κατάλληλων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα απασχολούνται µε συµβάσεις
εργασίας και µίσθωσης έργου. Τα στελέχη (αριθµός, ειδικότητα, αρµοδιότητες) της οµάδας έργου
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΡΟΛΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.

∆ιοίκηση

∆ιευθύνων Σύµβουλος/Γενικός
∆ιευθυντής

20%

2.

Συντονιστής

Οικονοµολόγος

40%
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3.

4.

Έλεγχοι - Πιστοποιήσεις –
Ενηµέρωση
Έλεγχοι - Πιστοποιήσεις Οικονοµική Παρακολούθηση
- Ενηµέρωση

Αρχιτέκτων / Πολιτικός Μηχανικός

100%

Οικονοµολόγος

100%

5.

Νοµική Στήριξη

Νοµικός

15%

6.

Μηχανοργάνωση

Προγραµµατιστής

5%

7.

Γραµµατειακή υποστήριξη

Γραµµατέας

5%

Αριθµός των στελεχών ΠΕ ή ΤΕ που κατά την υποβολή της πρότασης απασχολούνται στον
φορέα.
Ο αριθµός των στελεχών ΠΕ & ΤΕ που απασχολούνται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
κατά την υποβολή της πρότασης µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας και τα οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να
χρησιµοποιήσει στη στελεχιακή δοµή της Ο.Τ.∆. από την έναρξη υλοποίησης του Τοπικού
Προγράµµατος, ανέρχονται σε έξι (6).
Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Το Τοπικό Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί καθ’ ολοκληρία σε νησιωτική περιοχή. Η περιοχή
παρέµβασης αποτελείται από Αποµακρυσµένα Νησιά κατά την έννοια του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 µε
ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης και επικοινωνίας µεταξύ τους. Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ανάµεσα
στα νησιά της περιοχής παρέµβασης είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος του έτους πολύ περιορισµένες
έως ανύπαρκτες µε αποτέλεσµα πολλές φορές να είναι υποχρεωτική η πραγµατοποίηση των ταξιδιών
µέσω του Πειραιά. Επιπλέον για την µετακίνηση στο νοµό µας, τις περισσότερες φορές απαιτείται
διανυκτέρευση ενώ είναι και συχνή η διακοπή των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών λόγω δυσµενών
καιρικών συνθηκών. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του χρόνου και των λειτουργικών
εξόδων.
Κατά τη διάρκεια των ετών 2010 – 2015 οι δαπάνες στελέχωσης θα ανέλθουν σε 519.044,00 €.
Τα λειτουργικά έξοδα κατά τη διάρκεια των ετών 2010 – 2015 θα ανέλθουν σε:
Έξοδα Μετακινήσεων

30.570,00

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

75.222,00

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

105.795,00

Ο εξοπλισµός και η µηχανοργάνωση της Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. ανανεώνεται όποτε
απαιτείται, και συνεπώς προβλέπεται να απαιτηθεί προµήθεια εξοπλισµού 3.000,00 € στο πλαίσιο του
Τοπικού προγράµµατος Αλιείας.
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Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.2.5.2: Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή παρέµβασης.
Αναλυτική περιγραφή
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στην ενηµέρωση &
ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού της περιοχής παρέµβασης για τους στόχους, τη στρατηγική,
τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει το Τοπικό Πρόγραµµα Αλιείας σε συνδυασµό µε τις
υφιστάµενες & δυναµικές αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, ξεκίνησε ήδη από τη φάση του
σχεδιασµού του Προγράµµατος τις ενηµερωτικές διαδικασίες σε όλη τη γεωγραφική έκταση της
περιοχής αναφοράς.
Η “bottom up” διαδικασία που εφαρµόζεται θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Τοπικού
Προγράµµατος έτσι ώστε να αποτελέσει σηµαντικό µηχανισµό ανατροφοδότησης, εµπλουτισµού και
διορθωτικών παρεµβάσεων όπου και όταν αυτές απαιτηθούν. Κεντρικοί στόχοι του σχεδιασµού της
δράσης αυτής, είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση των κατοίκων και των φορέων και η
παρουσίαση της στρατηγικής, των προοπτικών και των αποτελεσµάτων του Τοπικού Προγράµµατος.
Στο σχέδιο δράσης οι ενέργειες αυτές τοποθετούνται χρονικά σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά
την χρονική περίοδο µέχρι την δηµοσιοποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που
θα απευθύνει η Ο.Τ.∆. προς τους εν δυνάµει δικαιούχους για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η
δεύτερη φάση ξεκινά από την δηµοσίευση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της τελευταίας αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων. Η τρίτη φάση
αφορά το διάστηµα από την οριστικοποίηση των ενταγµένων επενδυτικών προτάσεων µέχρι την
ολοκλήρωση του Τοπικού Προγράµµατος (έτος 2015).
Η πρώτη φάση της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης απευθύνεται κυρίως στους αλιείς και στους
διάφορους φορείς τους (Σωµατεία, Σύλλογοι ή Ενώσεις επαγγελµατιών αλιέων) αλλά και στο σύνολο
των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης, µε έµφαση στους φορείς εκπροσώπησης των εν δυνάµει
δικαιούχων και στους πιθανούς επενδυτές. Στη φάση αυτή τις οµάδες κοινού αποτελούν:
 Οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς εκπροσώπησης των εν δυνάµει δικαιούχων της περιοχής
παρέµβασης, οι οποίοι αποτελούν την εταιρική σχέση της Ο.Τ.∆.
 Οι λοιποί συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης της περιοχής που δεν εκπροσωπούνται άµεσα
στην εταιρική σχέση της Ο.Τ.∆.
 Οι ιδιώτες, νοµικά πρόσωπα και λοιποί φορείς, ως πιθανοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις,
συνεταιρισµοί κλπ).
 Οι πολιτιστικοί και λοιποί σύλλογοι ή σωµατεία, οι επαγγελµατικές οργανώσεις κλπ.
 Το ευρύ κοινό εντός και εκτός της περιοχής παρέµβασης
Στη δεύτερη φάση, οι ενέργειες ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης απευθύνονται κυρίως σε επιλεγµένες
οµάδες που τις αποτελούν:
 Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εξεδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον επισκεπτόµενοι την
εταιρεία µας είτε µε άλλο τρόπο (τηλεφωνικά, φαξ, e-mail).
 Οι συλλογικοί φορείς (ΟΤΑ, συνεταιρισµοί, ΜΚΟ, σύλλογοι ή σωµατεία κλπ) που µπορούν να
υλοποιήσουν τα έργα του Τοπικού Προγράµµατος.
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 Οι µελετητές εντός και εκτός της περιοχής παρέµβασης, ως συντάκτες των επενδυτικών
προτάσεων.
 Το Επιµελητήριο Κυκλάδων ως αρχικό σηµείο επαφής για σηµαντικό αριθµό ενδιαφεροµένων.
 Το Κέντρο Επιχειρηµατικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, τα Κ.Ε.Κ. και άλλες
∆οµές Συµβουλευτικής ή/και Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας.
 Τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. και οι κατά τόπους ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (π.χ. ∆.Ο.Υ., Κέντρα Υγείας,
Σχολεία, Λιµεναρχεία, Αστυνοµία κ.τ.λ.), ως πολλαπλασιαστές της πληροφορίας.
 Τα καταστήµατα των Τραπεζών, των ΕΛΤΑ, της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, ως πολλαπλασιαστές της
πληροφορίας.
 Άλλα σηµεία ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων που δρουν ως πολλαπλασιαστές στις
µικρές κοινωνίες των νησιών µας (π.χ. εκκλησίες, αρτοποιεία, καταστήµατα τροφίµων, καφενεία
κ.τ.λ.).
 Το ευρύ κοινό εντός και εκτός της περιοχής παρέµβασης.
Στη τρίτη φάση του σχεδίου δράσης, οι σχετικές ενέργειες απευθύνονται:





στους δικαιούχους του Τοπικού Προγράµµατος,
στο ευρύ κοινό εντός και εκτός περιοχής παρέµβασης,
στους φορείς,
στους ΟΤΑ, τις επαγγελµατικές οργανώσεις και τους λοιπούς συλλογικούς φορείς.

Προκειµένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας της
περιοχής παρέµβασης και να κινητοποιηθεί ουσιαστικά η επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή,
καθορίσθηκαν για κάθε φάση, επιµέρους στόχοι. Στην πρώτη φάση:
 η ευρεία δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου του Τοπικού Προγράµµατος
 η διάχυση της πληροφορίας σε όλο τον τοπικό πληθυσµό
 η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για συµµετοχή στην ανάπτυξη
της περιοχής
 η προσέλκυση επενδυτών και η µέγιστη δυνατή κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων
 η ενίσχυση του κύρους και της διαφάνειας του Τοπικού Προγράµµατος.
Στην δεύτερη φάση:
 η ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποταµίευσης
 η εκδήλωση του µέγιστου δυνατού ενδιαφέροντος από τους δυνητικούς δικαιούχους και
επενδυτές
 η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την
υλοποίηση του Προγράµµατος, για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, για τις
δεσµεύσεις, τα χρονοδιαγράµµατα, τον τρόπο χρηµατοδότησης κλπ.
 η λεπτοµερής ενηµέρωση των υποψήφιων επενδυτών ως προς τα κριτήρια, την µεθοδολογία
αξιολόγησης των προτάσεων και γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων της.
 η κατοχύρωση της διαφάνειας και του κύρους της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης.
Στην τρίτη φάση:
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 η διάχυση των αποτελεσµάτων των ενεργειών και των δράσεων που υλοποιούνται
 η παρουσίαση των πιλοτικών και καινοτόµων επενδύσεων
 η αύξηση, πολλαπλασιαστικά, του αποτελέσµατος και των ωφελειών της εφαρµογής του
Τοπικού Προγράµµατος.
Οι ενέργειες που θα πραγµατοποιηθούν περιλαµβάνουν:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Ενέργειες ∆ηµοσιότητας

1.1.2

Σύνταξη - έκδοση - αποστολή ενηµερωτικού υλικού

1.1.3

Συσκέψεις µε συλλογικούς παραγωγικούς και επιστηµονικούς φορείς της περιοχής

1.1.4

Ενηµέρωση µέσω της εταιρικής ιστοσελίδας

1.1.5

Παρουσίαση στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

1.1.6

Καθηµερινή επικοινωνία µε ενδιαφερόµενους

1.2
1.2.1

Συλλογή στοιχείων - δηµιουργία λίστας αποδεκτών για ενηµέρωση
Επικαιροποίηση Βάσεων ∆εδοµένων ενδιαφερόµενων, φορέων & εν δυνάµει δικαιούχων

2.1

Σύνταξη Πληροφοριακού Υλικού & Παραρτηµάτων Πληροφοριακού Υλικού

2.2

Σύνταξη Φακέλων Υποψηφιότητας

2.3

Παραγωγή του Πληροφοριακού υλικού, των Παραρτηµάτων του και των Φακέλων Υποψηφιότητας Παραγωγή CD

2.3.1

Εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού, των παραρτηµάτων του πληροφοριακού υλικού και φακέλων
υποψηφιότητας

2.3.2

Αποστολή του πληροφοριακού υλικού, των παραρτηµάτων του πληροφοριακού υλικού, CD και φακέλων
υποψηφιότητας στους ενδιαφερόµενους

2.4

Παραγωγή έντυπου υλικού για το Πρόγραµµα: µονόφυλλο - αφίσα - φυλλάδιο - µπροσούρα

2.4.1

Σχεδιασµός - εκτύπωση καθώς και αποστολή του στα νησιά της περιοχής παρέµβασης

2.4.2

Αποστολή και ανάρτηση της αφίσας σε ΟΤΑ, δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς και λοιπούς φορείς

2.5

∆ηµοσιοποίηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2.5.1

∆ηµοσιοποίηση της προκήρυξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα

2.5.2

Αποστολή της προκήρυξης στους ενδιαφερόµενους, φορείς & εν δυνάµει τελικούς αποδέκτες

2.6

Καταχωρήσεις σε έντυπα µέσα (εφηµερίδες, περιοδικά)

2.7

Παρουσίαση στο διαδίκτυο (www.e-cyclades.gr) των Προσκλήσεων, του Πληροφοριακού υλικού,
των Παραρτηµάτων του και των Φακέλων Υποψηφιότητας

2.8

∆ιοργάνωση συναντήσεων/ηµερίδων στα νησιά της περιοχής παρέµβασης

3

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (Επιτόπου στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων ΑΕ)

4

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

4.1

Έκδοση εντύπων & λοιπού ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε τα υλοποιηθέντα έργα
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4.2

Παραγωγή εντύπων σε σχέση µε την αξιολόγηση του Προγράµµατος

4.3

Ενηµέρωση µέσω της εταιρικής ιστοσελίδας

4.4

Παραγωγή και µετάδοση διαφηµιστικών spot σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα

4.5

Καταχωρήσεις σε έντυπα µέσα (εφηµερίδες, περιοδικά)

4.6

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής στα νησιά παρουσίασης των έργων του Τοπικού Προγράµµατος

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

29.400,00 €

Πιστεύοντας ότι η παροχή υπηρεσιών αρίστης ποιότητας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο ανθρώπινο
δυναµικό, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αξιολόγηση και συνεχή
εκπαίδευση των µελών του επιπέδου λήψης αποφάσεων και των συντονιστών του Τοπικού
Προγράµµατος διαθέτοντας για το σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους. Στα πλαίσια αυτά
έχουν ήδη σχεδιαστεί διαδικασίες για τη συνεχή και µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευση του
προσωπικού και ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την πραγµατοποίηση ενεργειών επιµόρφωσης των
ατόµων µε ηγετικό ρόλο σε θέµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρµογής προγράµµατος, διοίκησης
κλπ).
Το σύνολο των δαπανών για τις ενέργειες επιµόρφωσης θα ανέλθει σε 5.760,00 €.

Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω η Οµάδα Πράξεων περιλαµβάνει και την εκπόνηση µιας µελέτης –
εµπειρογνωµοσύνης που αποσκοπεί στην αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του προγράµµατος.

Μελέτη 1. «Εµπειρογνωµοσύνη για ανάπτυξη DMO στην περιοχή εφαρµογής»
•

Η προτεινόµενη µελέτη αναφέρεται στην προώθηση της ανάπτυξης Οργανισµού ∆ιαχείρισης
Προορισµού (Destination Management Organization) και στην ανάπτυξη Επιχειρηµατικού
Σχεδίου (Business Plan) για τον οργανισµό αυτό. Ο οργανισµός αυτός θα αφορά τις αλιευτικές
περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος και θα έχει ως στόχο της διαχείριση του θαλάσσιουαλιευτικού προορισµού καθώς και όλων των υπολοίπων εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην
περιοχή.

Το κόστος της µελέτης ανέρχεται σε 15.000 € .

Σκοπιµότητα
Σε µια περιοχή µε έντονη νησιωτικότητα και µεγάλο γεωγραφικό κατακερµατισµό, όπως οι Κυκλάδες,
και ειδικότερα η περιοχή παρέµβασης, η επίτευξη συνοχής και η οµογενοποίηση της στα πλαίσια µιας
ολοκληρωµένης παρέµβασης, πέραν του ότι είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία, αποτελεί και ένα
ιδιαίτερα απαιτητικό έργο.
Η επιλογή των κατάλληλων µέσων, η ένταξη των κατάλληλων ανθρώπων και φορέων σε κάθε
µικροπεριοχή στη λογική και φιλοσοφία του προγράµµατος και η συνεχής διατήρηση της συµµετοχής
και του ενδιαφέροντος των εν λόγω συντελεστών κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που δηµιουργεί η
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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αδυναµία συχνής προσωπικής επαφής και συνεργασίας µε την ηγετική οµάδα είναι ο σκοπός των
ενεργειών ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος, παράλληλα µε την
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος του τοπικού πληθυσµού για ενεργό συµµετοχή στο πρόγραµµα.
Η διευκόλυνση του έργου των προηγούµενων συντελεστών και της συντονιστικής οµάδας του
προγράµµατος µέσα από τις δράσεις προβολής, αλλά και η ανάδειξη των αποτελεσµάτων του
προγράµµατος σε επιτυχή παραδείγµατα για την τοπική κοινωνία µε σκοπό την πολλαπλασιαστικότητα
τους αποτελεί το αντικείµενο των εν λόγω δράσεων.
Σε αντιστοιχία µε τα προηγούµενα, ανάλογες είναι και οι απαιτήσεις του προγράµµατος σχετικά µε τις
ικανότητες των στελεχών της οµάδας στήριξης και της ηγετικής οµάδας του προγράµµατος. Είναι
προφανές ότι οι αντίξοες συνθήκες στις οποίες υποχρεούνται να λειτουργούν και να επιτυγχάνουν
στόχους απαιτούν και µια µακράν διαφορετική εργασιακή ηθική, αλλά και ικανότητες, τόσο από το
στελεχιακό δυναµικό όσο και από την ηγεσία της ΟΤ∆.
Η πλήρης κατανόηση της στρατηγικής και των στόχων του προγράµµατος, η εκµάθηση των διοικητικών
λειτουργιών του, αλλά και η δυνατότητα επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων στο µέτρο των εκάστοτε
απαιτήσεων θα αποτελέσουν σηµαντικά εφόδια για την επιτυχία του προγράµµατος συνολικά.

Περιοχή εφαρµογής- Αιτιολόγηση
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης.
Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται µε σκοπό την:
•
•
•
•
•
•

Κατανόηση στόχων και φιλοσοφίας του προγράµµατος από τους συντελεστές και τον τοπικό
πληθυσµό της περιοχής παρέµβασης και ένταξη τους στη συλλογική προσπάθεια
Αύξηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στελεχών και ηγετικής οµάδας προγράµµατος
Αύξηση της αποτελεσµατικότητας στην εκτέλεση των δράσεων και στην εφαρµογή του
προγράµµατος συνολικά
∆ηµιουργία παραδειγµάτων και επίτευξη πολλαπλασιαστικότητας στα αποτελέσµατα του
προγράµµατος
Συγκρότηση διαφορετικής ταυτότητας περιοχής και ανάδειξη νέου προφίλ
Βελτίωση συνοχής περιοχής παρέµβασης και δράσεων προγράµµατος.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 50.160 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 50.160 €
Ίδια Συµµετοχή: 0,00 €
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
∆ράση 4.1.2: ∆ηµόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.6: ∆ιατοπική – ∆ιακρατική συνεργασίας µεταξύ παράκτιων
περιοχών µέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.

Τίτλος
Οµάδα Πράξεων 4.1.2.6 ∆ιατοπική – ∆ιακρατική συνεργασίας µεταξύ παράκτιων περιοχών µέσω της
δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών
Αναλυτική περιγραφή
Στην περιοχή παρέµβασης, όπως και σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου η αλιεία υπήρξε ανέκαθεν
ανεπτυγµένη, ο άνθρωπος απέκτησε µια στενή σχέση µε τη θάλασσα που καθόρισε και καθορίζει µέχρι
και σήµερα όλες τις πτυχές όχι µόνο της οικονοµικής άλλα και της κοινωνικής του ζωής και δράσης. Στο
πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων οικισµών ανέπτυξαν σταδιακά ξεχωριστές για κάθε
περιοχή δραστηριότητες. Η γνώση αυτή κινδυνεύει να απολεσθεί µέσα στο σύγχρονο περιβάλλον,
καθώς ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι κατέχουν και µπορούν να µεταβιβάσουν αυτή τη γνώση.
Η διαφύλαξη και ανάδειξη αυτής της πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας
Οµάδας Πράξεων, µέσα από την υλοποίηση των ακόλουθων ενδεικτικών δράσεων:
1. Καταγραφή παραδοσιακών τεχνών αλιείας, επεξεργασίας και συνταγών µαγειρικής
2. Εκδόσεις (έντυπα / DVD)
3. Ανταλλαγές τεχνογνωσίας και εµπειρίας
4. Προβολή του σχεδίου
5. Συντονιστικές ενέργειες.
Η οριστικοποίηση και η εξειδίκευση του αναλυτικού φυσικού αντικειµένου του σχεδίου συνεργασίας έχει
προκύψει µε την συνεργασία όλων των συµµετεχόντων Ο.Τ.∆. Αλιείας, προσαρµοζόµενο στην
πραγµατικότητα της κάθε περιοχής και έπειτα από την έγκριση της Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιείας.
Ενδεικτικές δαπάνες: ∆απάνες για τη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, έξοδα προβολής και
διαφήµισης, έξοδα εκτυπώσεων φυλλαδίων και οδηγών ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης, δαπάνες
µετακινήσεων κλπ.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 45.200,00 €
∆ηµόσια ∆απάνη: 45.200,00 €
Ίδια Συµµετοχή: 0,00 €

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Χρηµατοδοτική Βαρύτητα
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 100%
∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη της ∆ράσης: 5,55%

Σκοπιµότητα –αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της Οµάδας Πράξεων σε σχέση µε
τα αποτελέσµατα της swot ανάλυσης και τους στόχους του προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων είναι απόρροια της διάγνωσης που οδήγησε στη συνεκτίµηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της περιοχής παρέµβασης έτσι όπως εξήχθησαν από την ανάλυση SWOT για τον
πρωτογενή τοµέα και τον τοµέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα στοιχεία των οποίων επιβάλλουν
την αναγκαιότητα υλοποίησης της παρούσας Οµάδας Πράξεων. Η παρούσα Οµάδα Πράξεων
εξυπηρετεί τη στρατηγική και όλους τους ειδικούς στόχους του Τοπικού Προγράµµατος.

Περιοχή εφαρµογής – Αιτιολόγηση
Περιοχή εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων είναι το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης.

∆ικαιούχοι
Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Αλιείας

Συνέργεια µε άλλες ενέργειες του προγράµµατος
Η Οµάδα Πράξεων συνδέεται µε τις Οµάδες Πράξεων 4.1.1.1.2 και 4.1.1.2.2, 4.1.1.1.4 και 4.1.1.2.4,
4.1.1.1.5 και 4.1.1.2.5, 4.1.1.3.1, 4.1.1.1.6 και 4.1.1.2.6, 4.1.1.1.7 και 4.1.1.2.7 του προγράµµατος
δεδοµένου ότι οι Οµάδες Πράξεων αυτές καθώς και η παρούσα συµβάλλουν στην ανάδειξη και
αξιοποίηση των ανθρωπογενών πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέµβασης, στοιχείων
απαραίτητων για τη διαµόρφωση ενός διαφοροποιηµένου µοντέλου ανάπτυξης του τουρισµού.

Καινοτόµος χαρακτήρας- προϋποθέσεις/ διαδικασία εφαρµογής
Η καινοτοµία και ο πιλοτικός χαρακτήρας της παρούσας Οµάδας Πράξεων έγκεινται στο γεγονός ότι µε
τη χρησιµοποίηση νέων τεχνικών επικοινωνίας και πληροφόρησης αξιοποιούνται στοιχεία της τοπικής
παράδοσης και η συσσωρευµένη εµπειρία ενώ παράλληλα προβάλλεται η πολιτιστική κληρονοµιά. Τα
παραπάνω εντάσσονται στην τουριστική προσφορά κάθε τόπου και συµβάλλουν στη διαφοροποίηση
και την πολυαπασχόληση.
Ο τρόπος και η διαδικασία εφαρµογής της Οµάδας Πράξεων θα καθοριστεί σύµφωνα µε το νοµικό
πλαίσιο που θα διαµορφωθεί (Κ.Υ.Α.), καθώς και από την ισχύουσα νοµοθεσία και όσες τεχνικές ή
άλλες προδιαγραφές θεσµοθετηθούν και ισχύσουν στο πλαίσιο του κάθε Τοπικού Προγράµµατος.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Στόχος 2015

∆είκτης εκροών

2

Πλήθος παρεµβάσεων

∆ΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

4.1.2

4.1.2.6. ∆ιατοπική - ∆ιακρατική
Συνεργασία Μεταξύ Παράκτιων
Περιοχών Μέσω Της ∆ικτύωσης
Και ∆ιάδοσης Βέλτιστων
Πρακτικών

∆ιατοπική

«∆ιατοπική Συνεργασία
Ενεργούς ∆ικτύωσης Και
Προβολής Αλιευτικών
Περιοχών»

42.200,00

∆ιακρατική

Website Cooperation
Project

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

45.200,00

-σελ. 66-

Αναµόρφωση Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007
– 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

4.1.1.Ιδιωτικές Επενδύσεις

∆ΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

4.1.1.1
Ιδιωτικές
Επενδύσεις
Εκσυγχρονισµού
Ή
Ίδρυσης Νέων Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων
Σύµφωνα
µε
την
Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε
Επιλεγµένους Τοµείς,
Που Υλοποιούνται Από
Αλιείς, Με Στόχο Τη
∆ιαφοροποίηση
Των
Οικονοµικών
∆ραστηριοτήτων Τους

ΟΜΑ∆Α ΠΡΑΞΕΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
(∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.266.068,00

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
(∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
ΑΡΧΙΚΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
23

3.704.976,01

35

1.425.500,00

1.425.500,00

9

904.976,01

9

4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που
συνδέονται µε την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που έχουν
σχέση µε το θαλάσσιο
περιβάλλον ως άθληµα ή
ψυχαγωγία
4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων
ειδικών
µορφών τουρισµού (εκτός των
δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισµού)
4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά,
επιχειρήσεις που συνδέονται µε
την συντήρηση και επισκευή
αλιευτικών σκαφών, µηχανών
και
γενικότερα
εξοπλισµού
αλιείας, την επισκευή ειδών
ατοµικής και οικιακής χρήσης,
τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις
υπηρεσίες
φωτογραφικών
τεχνών καθώς και την παροχή
προσωπικών υπηρεσιών όπως

97.500,00

1

197.500,00

2

97.500,00

1

97.500,00

1

135.000,00

1

35.000,00

1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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αυτές που συνδέονται µε τη
φύλαξη
και
απασχόληση
παιδιών, τη λειτουργία κουρείων,
κοµµωτηρίων
καθώς
και
εµπορικές
επιχειρήσεις
συµπεριλαµβανόµενου και του
λιανικού εµπορίου
4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης
και
εκσυγχρονισµού
µικρής
δυναµικότητας
υποδοµών
διανυκτέρευσης, δυναµικότητας
µέχρι 40 κλινών ανά κατάλυµα
4.1.1.1.5
Ίδρυση
και
εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων
εστίασης και αναψυχής
4.1.1.1.6
Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων οικοτεχνίας χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την
παραγωγή ειδών παραδοσιακής
τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τοµέα
της αλιείας
4.1.1.1.7
Επιχειρήσεις
παραγωγής ειδών διατροφής
µετά την α΄ µεταποίηση
4.1.1.3.
Λοιπές Ιδιωτικές
Επενδύσεις Τοµέα
Αλιείας

4.1.1.3.1
Ίδρυση
και
µετεγκατάσταση επιχειρήσεων
µεταποίησης στοχεύοντας ιδίως
σε παραγωγή υψηλής ποιότητας
και
προστιθέµενης
αξίας,
βελτίωση
των
συνθηκών
εργασίας,
διασφάλιση
της
υγιεινής και του περιβάλλοντος,
παραγωγή και εµπορία νέων
προϊόντων, εφαρµογή νέων
τεχνολογιών,
ανάπτυξη

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

630.000,00

2

424.476,01

2

225.000,00

2

50.000,00

1

70.000,00

1

50.000,00

1

170.500,00

1

50.500,00

1

38.872,00

1

0,00

0

38.872,00

1

0,00

0
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µεθόδων παραγωγής.
4.1.1.2. Ιδιωτικές
Επενδύσεις
Εκσυγχρονισµού Ή
Ίδρυσης Νέων Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε την
Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε
Επιλεγµένους Τοµείς,
Που Υλοποιούνται Από
µη Αλιείς

4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που
συνδέονται µε την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που έχουν
σχέση µε το θαλάσσιο
περιβάλλον ως άθληµα ή
ψυχαγωγία
4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων
ειδικών
µορφών τουρισµού (εκτός των
δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισµού)
4.1.1.2.3 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά,
επιχειρήσεις που συνδέονται µε
την συντήρηση και επισκευή
αλιευτικών σκαφών, µηχανών
και
γενικότερα
εξοπλισµού
αλιείας, την επισκευή ειδών
ατοµικής και οικιακής χρήσης,
τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις
υπηρεσίες
φωτογραφικών
τεχνών καθώς και την παροχή
προσωπικών υπηρεσιών όπως
αυτές που συνδέονται µε τη
φύλαξη
και
απασχόληση
παιδιών, τη λειτουργία κουρείων,
κοµµωτηρίων
καθώς
και
εµπορικές
επιχειρήσεις
συµπεριλαµβανόµενου και του
λιανικού εµπορίου
4.1.1.2.4
Επιχειρήσεις
εκσυγχρονισµού
µικρής
δυναµικότητας
υποδοµών
διανυκτέρευσης, δυναµικότητας

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

1.801.696,00

13

2.800.000,00

26

260.000,00

2

1.760.000,00

12

260.000,00

2

160.000,00

2

200.000,00

2

80.000,00

2

500.000,00

2

200.000,00

2
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4.1.2 ∆ηµόσιες
Επενδύσεις

µέχρι 40 κλινών ανά κατάλυµα
4.1.1.2.5
Ίδρυση
και
εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων
εστίασης και αναψυχής
4.1.1.2.6
Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων οικοτεχνίας χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την
παραγωγή ειδών παραδοσιακής
τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τοµέα
της αλιείας.
4.1.1.2.7
Επιχειρήσεις
παραγωγής ειδών διατροφής
µετά την α΄ µεταποίηση
4.1.1.2.8
Εκσυγχρονισµός
επιχειρήσεων
προς
την
κατεύθυνση προστασίας του
περιβάλλοντος, εκτός των όσων
προβλέπονται από τη νοµοθεσία
(π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.)
4.1.2.1. Υποδοµές Για
Την Ενθάρρυνση της
Τουριστικής
∆ραστηριότητας

4.1.2.1.1 ∆ηµιουργία Τοπικών
Κέντρων
Τουριστικής
Πληροφόρησης (όπως γραφεία
τουριστικών
πληροφοριών,
τουριστικά περίπτερα και λοιπά
σηµεία προβολής και προώθηση
των
συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών
περιοχών)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

245.000,00

2

323.304,00

4

105.000,00

1

45.000,00

1

210.000,00

1

210.000,00

2

21.696,00

1

21.696,00

1

1.253.932,00

10

815.023,99

6

172.557,15

3

59.824,00

1

59.824,00

1

59.824,00

1
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4.1.2.1.2
Υποδοµές
µικρής
κλίµακας για την ανάδειξη
περιοχών φυσικού κάλλους και
πολιτιστικής
κληρονοµιάς,
αξιοθέατων και µνηµείων της
φύσης
ή
του
πολιτισµού
εξαιρουµένων των µνηµείων
που εµπίπτουν σε αρµοδιότητα
του Υπουργείου Πολιτισµού
4.1.2.2. Υποδοµές και
Υπηρεσίες
Για
Τη
Βελτίωση
Της
Ποιότητας Ζωής Στις
Αλιευτικές Περιοχές

4.1.2.2.1
Παρεµβάσεις
σε
υφιστάµενα
κτίρια
για
τη
µετατροπή τους σε µουσεία που
σχετίζονται µε την αλιευτική,
λαογραφική
πολιτιστική
κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας,
βιβλιοθήκες,
ωδεία,
χώροι
άσκησης
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
(θέατρο
ή
κινηµατογράφος)
4.1.2.2.2 Παρεµβάσεις για τη
στήριξη πολιτιστικών φορέων
για
δηµιουργία
υποδοµών
µικρής
κλίµακας
και
την
προµήθεια
εξοπλισµού,
µουσικών οργάνων, στολών
κλπ. Οι συγχρηµατοδοτούµενες
παρεµβάσεις δεν µπορούν να
συνδέονται µε την άσκηση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας

4.1.2.5. Οργάνωση Και
Λειτουργία Των ΟΤ∆
Αλιείας

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

112.733,15

2

0,00

0

358.174,86

5

32.000,00

2

326.174,86

3

0,00

0

32.000,00

2

32.000,00

2

677.999,99

1

677.999,99

1
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4.1.2.6. ∆ιατοπική ∆ιακρατική Συνεργασία
Μεταξύ
Παράκτιων
Περιοχών Μέσω Της
∆ικτύωσης
Και
∆ιάδοσης
Βέλτιστων
Πρακτικών

ΣΥΝΟΛΟ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

45.200,00

1

45.200,00

1

4.520.000,00

33

4.520.000,00

41
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

∆ΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

4.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1.1.1
Ιδιωτικές
Επενδύσεις
Εκσυγχρονισµού
Ή
Ίδρυσης Νέων Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε την Οδηγία
2003/361/ΕΚ
σε
Επιλεγµένους
Τοµείς,
Που Υλοποιούνται Από
Αλιείς, Με Στόχο Τη
∆ιαφοροποίηση
Των
Οικονοµικών

ΟΜΑ∆Α ΠΡΑΞΕΩΝ

4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που
συνδέονται µε την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε
το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα
ή ψυχαγωγία
4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών µορφών
τουρισµού (εκτός των
δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισµού)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
6.599.202,44

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
3.704.976,01

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.667.582,73

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.037.393,28

Ι∆ΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.894.226,43

1.508.293,35

904.976,01

651.582,73

253.393,28

603.317,34

329.166,67

197.500,00

148.125,00

49.375,00

131.666,67

162.500,00

97.500,00

73.125,00

24.375,00

65.000,00

-σελ.73-
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∆ραστηριοτήτων Τους

4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά,
επιχειρήσεις που συνδέονται µε την
συντήρηση και επισκευή αλιευτικών
σκαφών, µηχανών και γενικότερα
εξοπλισµού αλιείας, την επισκευή
ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης,
τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών
καθώς και την παροχή προσωπικών
υπηρεσιών όπως αυτές που
συνδέονται µε τη φύλαξη και
απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
κουρείων, κοµµωτηρίων καθώς και
εµπορικές επιχειρήσεις
συµπεριλαµβανόµενου και του
λιανικού εµπορίου
4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και
εκσυγχρονισµού µικρής
δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης, δυναµικότητας µέχρι
40 κλινών ανά κατάλυµα

58.333,33

35.000,00

26.250,00

8.750,00

23.333,33

707.460,02

424.476,01

318.357,01

106.119,00

282.984,01

4.1.1.1.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός
επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής

83.333,33

50.000,00

37.500,00

12.500,00

33.333,33

4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων οικοτεχνίας χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την
παραγωγή ειδών παραδοσιακής
τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τοµέα της
αλιείας.
4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής
ειδών διατροφής µετά την α΄
µεταποίηση

83.333,33

50.000,00

37.500,00

12.500,00

33.333,33

84.166,67

50.500,00

37.875,00

12.625,00

33.666,67

5.090.909,09

2.800.000,00

2.016.000,00

784.000,00

2.290.909,09

4.1.1.2. Ιδιωτικές

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ.74-
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Επενδύσεις
Εκσυγχρονισµού Ή
Ίδρυσης Νέων Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε την Οδηγία
2003/361/ΕΚ σε
Επιλεγµένους Τοµείς,
Που Υλοποιούνται Από
µη Αλιείς

4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που
συνδέονται µε την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε
το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα
ή ψυχαγωγία
4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών µορφών
τουρισµού (εκτός των
δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισµού)
4.1.1.2.3 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά,
επιχειρήσεις που συνδέονται µε την
συντήρηση και επισκευή αλιευτικών
σκαφών, µηχανών και γενικότερα
εξοπλισµού αλιείας, την επισκευή
ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης,
τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών
καθώς και την παροχή προσωπικών
υπηρεσιών όπως αυτές που
συνδέονται µε τη φύλαξη και
απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
κουρείων, κοµµωτηρίων καθώς και
εµπορικές επιχειρήσεις
συµπεριλαµβανόµενου και του
λιανικού εµπορίου
4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις
εκσυγχρονισµού µικρής
δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης, δυναµικότητας µέχρι
40 κλινών ανά κατάλυµα
4.1.1.2.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός
επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

3.200.000,00

1.760.000,00

1.320.000,00

440.000,00

1.440.000,00

290.909,09

160.000,00

120.000,00

40.000,00

130.909,09

145.454,55

80.000,00

60.000,00

20.000,00

65.454,55

363.636,36

200.000,00

150.000,00

50.000,00

163.636,36

587.825,45

323.304,00

242.478,00

80.826,00

264.521,45
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4.1.1.2.6 Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων οικοτεχνίας χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την
παραγωγή ειδών παραδοσιακής
τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τοµέα της
αλιείας
4.1.1.2.7 Επιχειρήσεις παραγωγής
ειδών διατροφής µετά την α΄
µεταποίηση

4.1.2 ∆ηµόσιες Επενδύσεις

4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισµός
επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση
προστασίας του περιβάλλοντος,
εκτός των όσων προβλέπονται από
τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας
κλπ.)
4.1.2.1. Υποδοµές Για
Την Ενθάρρυνση της
Τουριστικής
∆ραστηριότητας

4.1.2.2. Υποδοµές
Υπηρεσίες
Για
Βελτίωση
Ποιότητας Ζωής
Αλιευτικές Περιοχές

4.1.2.1.1 ∆ηµιουργία Τοπικών
Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης
(όπως γραφεία τουριστικών
πληροφοριών, τουριστικά περίπτερα
και λοιπά σηµεία προβολής και
προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών
περιοχών)

και
Τη
Της
Στις

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

81.818,18

45.000,00

33.750,00

11.250,00

36.818,18

381.818,18

210.000,00

157.500,00

52.500,00

171.818,18

39.447,27

21.696,00

16.272,00

5.424,00

17.751,27

815.023,99

815.023,99

611.267,99

203.756,00

0,00

59.824,00

59.824,00

44.868,00

14.956,00

0,00

59.824,00

59.824,00

44.868,00

14.956,00

0,00

32.000,00

32.000,00

24.000,00

8.000,00

0,00
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4.1.2.2.2 Παρεµβάσεις για τη στήριξη
πολιτιστικών φορέων για δηµιουργία
υποδοµών µικρής κλίµακας και την
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών
οργάνων, στολών κλπ. Οι
συγχρηµατοδοτούµενες παρεµβάσεις
δεν µπορούν να συνδέονται µε την
άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας

32.000,00

32.000,00

24.000,00

8.000,00

0,00

4.1.2.5. Οργάνωση Και
Λειτουργία Των ΟΤ∆
Αλιείας

677.999,99

677.999,99

508.499,99

169.500,00

0,00

4.1.2.6.
∆ιατοπική
∆ιακρατική Συνεργασία
Μεταξύ
Παράκτιων
Περιοχών Μέσω Της
∆ικτύωσης
Και
∆ιάδοσης
Βέλτιστων
Πρακτικών

45.200,00

45.200,00

33.900,00

11.300,00

0,00

7.414.226,43

4.520.000,00

3.390.000,00

1.130.000,00

2.894.226,43

ΣΥΝΟΛΟ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

4.1.2 ∆ηµόσιες
Επενδύσεις

4.1.1. Ιδιωτικές Επενδύσεις

∆ΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

% ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.266.068,00

% ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΧΙΚΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
72,26%

3.704.976,01 €

81,97%

1.425.500,00

31,54%

904.976,01 €

20,02%

1.801.696,00

39,86%

2.800.000,00 €

61,95%

38.872,00

0,86%

0,00

0,00%

1.253.932,00

27,74%

815.023,99 €

18,03%

4.1.2.1 Υποδοµές Για Την Ενθάρρυνση της
Τουριστικής ∆ραστηριότητας

172.557,15

3,82%

59.824,00 €

1,32%

4.1.2.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες Για Τη
Βελτίωση Της Ποιότητας Ζωής Στις Αλιευτικές
Περιοχές

358.174,86

7,92%

32.000,00 €

0,71%

4.1.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονισµού Ή
Ίδρυσης Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε
Επιλεγµένους Τοµείς, Που Υλοποιούνται Από
Αλιείς, Με Στόχο Τη ∆ιαφοροποίηση Των
Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων Τους
4.1.1.2 Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονισµού
Ή Ίδρυσης Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε
Επιλεγµένους Τοµείς, Που Υλοποιούνται Από µη
Αλιείς
4.1.1.3 Λοιπές Ιδιωτικές Επενδύσεις Τοµέα
Αλιείας

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-σελ.78-
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4.1.2.5. Οργάνωση Και Λειτουργία Των ΟΤ∆
Αλιείας

677.999,99

15,00%

677.999,99 €

15,00%

4.1.2.6. ∆ιατοπική - ∆ιακρατική Συνεργασία
Μεταξύ Παράκτιων Περιοχών Μέσω Της
∆ικτύωσης Και ∆ιάδοσης Βέλτιστων Πρακτικών

45.200,00

1,00%

45.200,00 €

1,00%

4.520.000,00

100,00%

4.520.000,00

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.5
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤ∆ ΑΛΙΕΙΑΣ»

∆ΡΑΣΗ

4.1.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.1.2.5. Οργάνωση Και Λειτουργία ΟΤ∆ Αλιείας 53.043,00 136.405,00 119.139,00 115.305,00 119.786,00 134.321,00
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

53.043,00 136.405,00 119.139,00 115.305,00 119.786,00 134.321,00

-σελ.80-

