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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία 11-4-16
ΘΕΜΑ : ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020
Με εκτίμηση
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-CLLD/LEADER
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ), ανακοινώθηκε ότι λήφθηκε
απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Παρασκευή 8 Απριλίου
στα Κρέστενα για την εκκίνηση της διαδικασίας του σχεδιασμού του Τοπικού
Προγράμματος LEADER/CLLD για την νέα Προγραμματική περίοδο στην περιοχή
του Νομού Ηλείας.
Στο ΔΣ συμμετείχαν οι: Διονύσιος Μπαλιούκος, πρόεδρος, Παναγιώτης Φλέσσας,
Αντιπρόεδρος, και τα μέλη : Μανώλης Αγιομυργιαννάκης, Κωνσταντίνος Καψής,
Χαράλαμπος Σαντάρμης, ΤρύφωναςΤουρής.
Σημειώνεται ότι στην περίοδο αυτή είναι επιλέξιμη για ένταξη στο Πρόγραμμα
ολόκληρη η περιοχή του Νομού πλην των πόλεων Πύργου και Αμαλιάδος.
Ο σχεδιασμός γίνεται στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την υποβολή
προτάσεων της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών ΚοινοτήτωνCLLD/LEADER –Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER
(ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ
2014-2020.
Στα πλαίσια του προγράμματος θα περιληφθούν για χρηματοδότηση εργα και
δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των
διαρθρωτικών προβλημάτων και τη βελτίωση ζωής των αγροτικών περιοχών.
Έμφαση θα δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των
καινοτόμων παρεμβάσεων. Ενδεικτικά δράσεις:
 βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και αύξησης της
επισκεψιμότητας(επιχειρήσεις μεταποίησης, τουριστικές επιχειρήσεις,
βιοτεχνίες κλπ)
 ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της
τοπικής οικονομίας,
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 Δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων και φορέων
 δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,
 εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
 ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών
ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης και υποστήριξη των κοινωνικά
ευάλωτων ομάδων,
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περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας

Στα πλαίσια αυτά καλούνται οι φορείς και ο τοπικός πληθυσμός του Νομού Ηλείας σε
συναντήσεις-συνεδριάσεις διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθούν ανά Δήμο και
σε διάφορες περιοχές του Νομού. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει ενημέρωση και θα
κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους κατ' αρχήν ιδέες και προτάσεις για ένταξη στο
Πρόγραμμα.
Το αναλυτικό Πρόγραμμα των συναντήσεων καθώς και άλλο υλικό πληροφόρησης
θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) και στα Γραφεία της
εταιρείας στα Κρέστενα, τηλ. 2625024990.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
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