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Καταγραφό Απόψεων, Προτϊςεων και Ιδεών
ςτο πλαύςιο χεδιαςμού τρατηγικόσ
Σοπικόσ Ανϊπτυξησ με Πρωτοβουλύα Σοπικών
Κοινοτότων CLLD / LEADER Π.Ε. Σρικϊλων
Επωνυμύα /
Ονοματεπώνυμο
Επϊγγελμα / Ιδιότητα :
Δ/νςη:
e-mail:

Σηλϋφωνο:

Δόμοσ / Σοπικό Κοινότητα
Πρόταςησ :
Δημόςιου χαρακτόρα

Επιχειρηματικό
δραςτηριότητα

Δρϊςη υλλογικού
φορϋα

Συμπληρώςτε με  τον τομέα που ςασ ενδιαφέρει για επένδυςη:

Μεταπούηςη, εμπορύα και / ό ανϊπτυξη γεωργικών προώόντων με τελικό προώόν γεωργικό (Άρθρο
17§1β του Καν. 1305/2013)
Ενδεικτικϊ:
Κρϋασ
Γϊλα
Αυγϊ – πουλερικϊ
Μϋλι
ηροτροφύα - ςαλιγκϊρια
Ελαιούχα προώόντα
Δημητριακϊ
Ούνοσ
Οπωροκηπευτικϊ
Αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ
Άνθη, ςπόροι και πολλαπλαςιαςτικό υλικό

Μεταπούηςη, εμπορύα και / ό ανϊπτυξη γεωργικών προώόντων με τελικό προώόν μη γεωργικό
(Άρθρο 17§1β του Καν. 1305/2013)
Ενδεικτικϊ :
Αποςτϊγματα αλκοολούχων ποτών, τςύπουρο κ.λπ.
Μαρμελϊδεσ, γλυκϊ κουταλιού
Ζυμαρικϊ, αλευρώδη προώόντα
Αρτοποιύα – νωπϊ εύδη ζαχαροπλαςτικόσ - γλυκύςματα
Αιθϋρια ϋλαια – εκχυλύςματα
αλϊτεσ

Επενδύςεισ ςε δαςοκομικϋσ τεχνολογύεσ & ςτην επεξεργαςύα, κινητοπούηςη & εμπορύα δαςικών
προώόντων (Άρθρο 26 του Καν. 1305/2013)
Ενδεικτικϊ:
Παραγωγό pellets από δαςικό βιομϊζα, καυςόξυλα
τρογγυλό ξυλεύα κωνοφόρων και πλατύφυλλων, φελλόσ, ςτύλοι ΔΕΗ, ςχύζεσ, ςτρογγύλια, βουβϊ, ξύλο
θρυμματιςμού, ξυλϊνθρακεσ, ξυλοκυτταρύνη, λιγνύνη, μοριοςανύδεσ, ινοςανύδεσ, επικολλητϊ, αντικολλητϊ,
MDF

Επενδύςεισ για τη δημιουργύα και την ανϊπτυξη μη γεωργικών δραςτηριοτότων ςτο δευτερογενό
τομϋα (Άρθρο 19§1β του Καν. 1305/2013)
Ενδεικτικϊ:
Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού βιοτεχνικών μονϊδων
Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού οικοτεχνιών, χειροτεχνιών
Άλλο

Επενδύςεισ για τη δημιουργύα και την ανϊπτυξη μη γεωργικών δραςτηριοτότων ςτο τριτογενό
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τομϋα (Άρθρο 19§1β του Καν. 1305/2013)
Ενδεικτικϊ:
Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού υποδομών διανυκτϋρευςησ (ξενοδοχεύα, ενοικιαζόμενα δωμϊτια
κ.α.)
Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ και εκςυγχρονιςμού χώρων εςτύαςησ, αναψυχόσ κ.λπ.
Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ και εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών (καλλιτεχνικϋσ
δραςτηριότητεσ, επιςκευϋσ, πλυντόρια, κομμώςεισ, catering, παντοπωλεύα, κ.λπ.)
Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ και εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων εναλλακτικών – ειδικών μορφών τουριςμού,
γραφεύα τουριςμού, χώροι αθλοπαιδιών, κ.α.

Βαςικϋσ υπηρεςύεσ & ανϊπλαςη χωριών ςε αγροτικϋσ περιοχϋσ (Άρθρο 20§1β, 1δ, 1ε, 1ςτ και 1ζ του
Καν. 1305/2013)
Ενδεικτικϊ:
Έργα υποδομόσ μικρόσ κλύμακασ για τουσ αγροτικούσ οικιςμούσ (π.χ. ύδρευςη, αποχϋτευςη, εξοικονόμηςη
ενϋργειασ ςε χρηςιμοποιούμενα δημόςια κτύρια)
Δημιουργύα βαςικών υπηρεςιών για τον αγροτικό πληθυςμό (π.χ. αγροτικϊ ιατρεύα, παιδικού ςταθμού,
βιβλιοθόκεσ, ωδεύα, γηροκομεύα κ.α.)
Δημιουργύα δημόςιων τουριςτικών υποδομών και υποδομών αναψυχόσ (ςόμανςη αξιοθϋατων, μνημεύων)
Δρϊςεισ για την ανϊδειξη τησ φυςικόσ κληρονομιϊσ των αγροτικών περιοχών (ανϊπλαςη περιοχών
περιβαλλοντικού ενδιαφϋροντοσ, μονοπϊτια, θϋςεισ θϋασ, δρϊςεισ περιβαλλοντικόσ ευαιςθητοπούηςησ κ.α.)
Δρϊςεισ για την ανϊδειξη τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ των αγροτικών περιοχών (μουςεύα, εκθετόρια,
ςυλλογϋσ, πολιτιςτικϊ κϋντρα, ενιςχύςεισ πολιτιςτικών εκδηλώςεων, προβολό - προώθηςη κ.α.)
Μετεγκατϊςταςη δραςτηριοτότων με ςκοπό τη βελτύωςη ποιότητασ ζωόσ ό του περιβϊλλοντοσ

υνεργαςύα ςε δρϊςεισ εκτόσ γεωργικού τομϋα (Άρθρο 35 του Καν. 1305/2013)
Ενδεικτικϊ:
Πιλοτικϊ ϋργα και ανϊπτυξη νϋων προώόντων, πρακτικών, διεργαςιών και τεχνολογιών ςτον τομϋα των
τροφύμων και τησ δαςοπονύασ
υνεργαςύα μεταξύ μικρών επιχειρόςεων για διοργϊνωςη κοινών μεθόδων εργαςύασ και τη κοινό χρόςη
εγκαταςτϊςεων και πόρων καθώσ και για την ανϊπτυξη και / ό την εμπορύα τουριςτικών υπηρεςιών, που
ςυνδϋονται με τον αγροτουριςμό
Οριζόντια και κϊθετη ςυνεργαςύα για βραχεύεσ αλυςύδεσ και τοπικϋσ αγορϋσ και δραςτηριότητεσ
προώθηςησ
υνεργαςύα για περιβαλλοντικό ϋργα, περιβαλλοντικϋσ πρακτικϋσ και δρϊςεισ για κλιματικό αλλαγό

Δρϊςεισ μεταφορϊσ γνώςεων & ενημϋρωςησ υπϋρ ΜΜΕ που δραςτηριοποιούνται εκτόσ γεωργικού
τομϋα και του δαςοκομικού τομϋα (Άρθρο 14 του Καν. 1305/2013)
Ενδεικτικϊ:
Δρϊςεισ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και απόκτηςησ δεξιοτότων (μαθόματα επιμόρφωςησ, εργαςτόρια και
ατομικό καθοδόγηςη)
Δραςτηριότητεσ επύδειξησ και δρϊςεισ ενημϋρωςησ

ύντομη περιγραφό τησ πρόταςησ (προαιρετικά)

. …. /….. / 2016

Ο / Η δηλών

Σημείωςη: Το παρόν έντυπο θα χρηςιμοποιηθεί αποκλειςτικά για τη διαβούλευςη με τον τοπικό πληθυςμό και τουσ φορείσ τησ περιοχήσ και για
τον bottom-up ςχεδιαςμό τησ τοπικήσ αναπτυξιακήσ ςτρατηγικήσ LEADER / CLLD από την ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε και δεν αποτελεί υποβολή πρόταςησ
ή αίτηςη ςυμμετοχήσ. Τα προςωπικά ςτοιχεία των ενδιαφερομένων (εφόςον ςυμπληρωθούν) θα χρηςιμοποιηθούν μόνο για λόγουσ
επικοινωνίασ μαζί τουσ.
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