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Εισαγωγή στα ΤΑΠΤΟΚ ( Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων) – CLLD (Community Lead local
development)
Ο αναπτυξιακος σχεδιασµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
2014-2020 δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην συµµετοχή της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στον σχεδιασµό και την υλοποίηση περιφερικών
αναπτυξιακών στρατηγικών έχοντας διαπιστώσει ότι ο
σχεδιασµός από «πάνω προς τα κάτω» δεν είναι τόσο
αποτελεσµατικος όσο το ανάποδο. Για τον σκοπό αυτό έχουν
προβλεφθεί και θεσµοθετηθεί πολλά εργαλεία σε διάφορα
επίπεδα.
Ένα από αυτά, που βασίζεται σε προηγούµενη εµπειρία των
προγραµµάτων Leader, ιδιαίτερα στην αλιεία, είναι οι
«ολοκληρωµένες χωρικές παρεµβάσεις» που δίνουν συνολική
λύση και χρησιµοποιούν σαν φορεα υλοποίησης ιδιωτικούς µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς.
Στον αναπτυξιακο σχεδιασµό 2014-2020, επιβάλετε σε κάποιο
ποσοστό, η αξιοποίηση αυτής της εµπειρίας µέσα από το
εργαλείο CLLD – Community Lead local development, στην
Ελλάδα µέσα από τα ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη µε
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, το οποίο πρέπει να
απορροφήσει κατ’ ελάχιστο το 5% του Γεωργικού Ταµείου ( το
ποσό αυτό πανελλαδικά θα ήταν περίπου 200 εκατ. ευρώ),
χωρίς να αποκλείετε η χρηµατοδότηση του και από αλλά ταµεία,
ιδιαίτερα το Περιφερικής Ανάπτυξης και το Κοινωνικής Συνοχής.
Πρόσφατα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι
ολο το πρόγραµµα Leader θα υλοποιηθεί µέσα από τις
προβλεπόµενες από το ΤΑΠΤΟΚ διαδικασίες, δηµιουργώντας νέες
συνθήκες για την µέχρι τώρα γνωστή προσέγγιση µέσω των κατά
τόπους Αναπτυξιακών Εταιριών.
Έτσι σήµερα στην Ελλάδα υπάρχουν, πρακτικά, δυο
δυνατότητες :
Η µια µέσω του προγράµµατος Leader – Clld, πανελλήνιο
πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέπει,
µε ανταγωνιστικές διαδικασίες την υλοποίηση 50 ΤΑΠΤΟΚ σε όλη
την Ελλάδα µε συνολικό προϋπολογισµό γύρω στα 400 εκατ
ευρώ.

Το πρόγραµµα αυτό έχει ήδη δροµολογηθεί. Στην
Πελοπόννησο θα υλοποιηθούν 2 προγράµµατα, µέσω της
ΑΝΒΟΠΕ και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, τα οποία όµως λόγω
της µεγάλης περιοχής παρέµβασης και του µικρού
προϋπολογισµού, θα διαθέσουν περί τα 200.000€ ανά δήµο,
κυρίως σε µικρά δηµόσια / δηµοτικά έργα.
Η δεύτερη µέσα από τα ΠΕΠ, ανάλογα µε τις προβλέψεις του
κάθε περιφερειακού προγράµµατος. Στην Πελοπόννησο έχουν
προβλεφθεί παρεµβάσεις ΤΑΠΤΟΚ συνολικού προϋπολογισµού 19
εκατ. ευρώ.
Ήδη η επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕ Πελοποννήσου, στις
08/11 ενέκρινε τον Οδηγό εφαρµογής των ΤΑΠΤΟΚ, θέτοντας
έτσι σε κίνηση την σχετική διαδικασία. Προβλέπουµε ότι µέχρι
το τέλος του χρόνου θα έχει γίνει η προκήρυξη του
προγράµµατος από την Περιφέρεια.
Για τον σκοπό αυτό είναι σε εξέλιξη διεργασίες για την σύσταση
µιας Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, µε την επωνυµία
ΑΡΚΑΔΙΑ 2020
Τι είναι το Ταπτοκ και που εφαρµόζεται :
Συνήθως είναι ένας µη κερδοσκοπικος οργανισµός, µια αστική µη
κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συµβατικά ονοµάζεται ΤΟΔ :
Τοπική Οµαδα Δράσης, πρέπει να ανήκει σε ιδιώτες,
επιχειρηµατικούς η/ και κοινωνικούς φορείς και δηµόσιους
οργανισµούς µιας περιοχής, αλλά µε µια βασική προϋπόθεση :
Ιδιωτικά η δηµόσια συµφέροντα οργανισµοί, δεν µπορούν να
έχουν η να ελέγχουν πάνω από το 49%.
Αντιγράφουµε από το Κεφάλαιο 2, παράγραφος 5 της
Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ΤΑΠΤΟΚ : « Όποια και να είναι η
νοµική µορφή που επιλέγεται, η οντότητα πρέπει να είναι εν γένει
αντιπροσωπευτική των τοπικών ενδιαφερόµενων µερών τα οποία
αφορά η στρατηγική, να είναι ανοικτή και διαφανής και να
λογοδοτεί τόσο στον τοπικό πληθυσµό όσο και στους
χρηµατοδότες της. Η ακριβής ισορροπία των συµµετεχόντων
εταίρων και της εξουσίας που διαθέτουν ως προς τη λήψη
αποφάσεων εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες αλλά, όπως

προαναφέρθηκε, βασικό χαρακτηριστικό της ΤΑΠΤΚ είναι ότι
στις συµπράξεις δεν πρέπει να κυριαρχεί µία και µόνη οµάδα
δηµόσιων ή ιδιωτικών συµφερόντων».
Ο οργανισµός αυτος ( η ΤΟΔ ) προσδιορίζει την περιοχή
δράσης του – µπορεί να είναι αστική η αγροτική περιοχή η και
συνδυασµός τους, ανάλογα και µε την σχετική προκήρυξη, η
οποία - περιοχή - δεν υποχρεούται να συµπίπτει µε κάποια
διοικητικά όρια αλλά πρέπει να έχει µια αναπτυξιακή δυναµική
και να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο 10.000 και κατά µέγιστο
150.000 κατοίκους.
Για την περιοχή αυτή εκπονείται ένα συνολικό στρατηγικο σχέδιο
ανάπτυξης µε βαση τις δυνατότητες και ευκαιρίες, τις απόψεις
και διαθέσεις των κατοίκων και επιχειρηµατιών της, τους
σχετικές δηµόσιους σχεδιασµούς και προγραµµατισµούς και σε
συντονισµό µε τα υπόλοιπα αναπτυξιακά προγράµµατα που
προγραµµατίζονται. Οι απόψεις πρέπει να διερευνώνται και να
καταγράφονται µε συστηµατικό και παραγωγικό τρόπο. Μάλιστα
η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει µε την µορφή τεχνικών εγχειριδίων
όλη την αναγκαία προς τούτο τεχνογνωσία αλλά και ο Οδηγός
εκπόνησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιγράφει µε µεγάλη
ανάλυση και λεπτοµέρεια τις απαιτήσεις της διαδικασίας αυτής.
Αντιγράφουµε από τον Οδηγό εφαρµογής & Εκπόνησης ΤΑΠΤΟΚ
Πελοποννήσου την πολύ ξεκάθαρη απαίτηση σχετικά µε τον
Σχεδιασµό του προγράµµατος :
«Τα τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να συµµετέχουν από την
πρώτη ηµέρα του σχεδιασµού της στρατηγικής έως το τέλος της
διαδικασίας εφαρµογής. Η στρατηγική, και τα έργα που
απορρέουν από αυτή, πρέπει να εκπορεύονται από την κοινότητα.
Ως εκ τούτου, η συµµετοχή δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς
συµπληρωµατική διαδικασία, η οποία να διεξάγεται κατά την
έναρξη της στρατηγικής για να δικαιολογήσει τη
χρηµατοδότηση. Σύµβουλοι, πανεπιστήµια και άλλοι
εξωτερικοί εµπειρογνώµονες µπορούν όλοι να συνεισφέρουν
ώστε να διαµορφωθεί µια ευρύτερη εικόνα και να βοηθήσουν
στην ανάλυση των δεδοµένων και την κατάρτιση της
στρατηγικής, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να

αποδεικνύουν τη διεξαγωγή πραγµατικού διαλόγου µε τον
τοπικό πληθυσµό και µεταξύ των πολιτών»
Αφού προσδιοριστούν οι αναγκαίες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
επιλέγονται και τα ανάλογα Ταµεία που από τους Θεµατικούς
τους Στόχους είναι τα κατάλληλα και εκπονείται ένα συνολικό
αναπτυξιακο σχέδιο µε µετρήσιµους στόχους και διαδικασίες
ελέγχου της επίτευξης τους.
Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται, όταν ανακοινωθεί η πρόσκληση για
την υποβολή προτάσεων για αξιολόγηση – βαθµολόγηση και εάν
συγκεντρώσει την προβλεπόµενη βαθµολογία, για έγκριση στην
Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή η στην Κεντρική Διαχειριστική
Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου για το
Leader –Clld.
Τα σχέδια αυτά έχουν, γενικά, τουλάχιστον 3 έτη διάρκεια και
ελάχιστο προϋπολογισµό 3 εκατ.€, η δε χρηµατοδότηση των
ιδιωτικών επιχειρηµατικών σχεδίων είναι 50-60% ενώ των
Δηµοσίων η Κοινωνικών φορέων φτάνει στο 100%.
Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί η ΤΟΔ µπορεί να λειτουργήσει σε
διάφορα επίπεδα, από το ποιο απλο που είναι η επιλογή των
έργων έως το ποιο σύνθετο που είναι η λειτουργία ως τοπική
διαχειριστική αρχή, προκηρύσσονται, εγκρίνοντας,
χρηµατοδοτώντας και επιβλέποντας τα έργα που
περιλαµβάνονται στο στρατηγικο σχέδιο. Στην συγκεκριµένη
περίπτωση υπάρχει εκφρασµένη θέση, µέσα από τον Οδηγό
Εκπόνησης & Εφαρµογής ΤΑΠΤΟΚ Πελοποννήσου για :

πρόθεσης της ΕΥΔ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου
να γίνει πλήρης εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης
στην ΟΤΔ, εφ’ όσον εγκριθεί η Στρατηγική και το
Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ της προτεινόµενης περιοχής.
Τα οφέλη µιας Περιφερειακής Αρχής από την ένταξη των
ΤΑΠΤΟΚ στον σχεδιασµό της είναι πολλά και σε πολλά
επίπεδα.

Κατ’ αρχήν εξασφαλίζει µελέτες και υψηλή απορροφητικότητα
χωρίς να δηµιουργεί τοπικές έριδες η να αναγκάζεται να σπάσει
τα διαθέσιµα κεφαλαία σε µικροποσά ώστε να αυξήσει την
διασπορά.
Δεύτερο δηµιουργεί θετική εικόνα σε τοπικές κοινωνίες δίνοντας
τους την δυνατότητα να αυτενεργησουν και να ακουστούν
αυξάνοντας έτσι το πολιτικο της κύρος.
Τρίτο δηµιουργεί θετική εικόνα στις επιβλέπουσες Ευρωπαϊκές
Αρχές που έχουν επενδύσει σηµαντικά στην αξιοποιήσει αυτών
των εργαλείων και αποκτά µια σηµαντική τεχνογνωσία για την
µελλοντική αξιοποίηση ολο και µεγαλύτερων κονδυλίων που θα
διατίθενται µέσω αυτών των εργαλείων.
Τα έργα αυτά έχουν ιδιαίτερα αυξηµένες πιθανότητες να
υλοποιηθούν και να παραµείνουν σε λειτουργεία µιας και
αποτελούν προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και
αλληλοσυµπληρώνονται σε οικονοµικο και κοινωνικο επίπεδο.
Η περιφέρεια Πελοποννήσου αναγνωρίζοντας την σηµασία των
ΤΑΠΤΟΚ τα έχει ήδη περιλάβει στο εγκεκριµένο ΠΕΠ 2014-2020,
στους άξονες προτεραιοτήτων 2 Α ( Ταµείο Συνοχής ) και 2Β
( Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) µε συνολικό προϋπολογισµό
19 εκατ.€ µε πρόβλεψη για επιπλέον χρηµατοδότηση άλλων 4
εκατ. €
Αναπτυξιακός Σύλλογος Γορτυνιας Μεγαλοπολης Τρίπολης
ΑΛΦΕΙΌΣ - ΜΑΙΝΑΛΟ 2020
Ιστορικά :
Η πρωτοβουλία για την δηµιουργία Τοπικής Οµάδας Δράσης για
την υλοποίηση ενός ΤΑΠΤΟΚ στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας
της Μεγαλοπολης και του ορεινού όγκου του Μαιναλο, ξεκίνησε
από δυο κατοίκους της περιοχής, ενός επιχειρηµατία (Μ.
Τσουκιας) και ενός δηµόσιου υπάλληλου (Γ. Γκιουµες). Την
πρωτοβουλία αγκάλιασαν οι Δ. Λυκογιάννης από το Ελληνικο
Γορτυνιας, ο Σ. Τζανετοπουλος από την Μεγαλοπολη και οι
προσπάθειες τους οδήγησαν στις 11/03/2015 στην υπογραφή –
από περίπου 40 κατοίκους των δήµων Γορτυνιας και
Μεγαλοπολης, της Ιδρυτικής πράξης της άτυπης Τοπικής οµάδας

Δράσης ΑΛΦΕΙΌΣ ΜΑΙΝΑΛΟ 2020 και στην εκλογή της Διοικούσας
Επιτροπής της. Τα µέλη της ΔΕ ήταν τα ακόλουθα :
1. Ιωάννης Γκιουµές, κάτοικος Μεγαλόπολης
2. Σάκης Τζανετόπουλος, κάτοικος Μεγαλόπολης
3. Δηµήτρης Λυκόγιαννης, κάτοικος Ελληνικού
4. Μιχάλης Τσουκιάς, κάτοικος Κ. Κοτυλίου
5. Μαρία Καντέλη, κάτοικος Μεγαλόπολης
6. Φωτεινη Μανιάτη, κάτοικος Φαλαισιας
7. Ιωάννης Φουσέκης, εκπρόσωπος Δήµου Μεγαλόπολης,
κάτοικος Μεγαλόπολης.
Αργότερα ο Σ. Τζανετοπουλος παραιτήθηκε και
αντικαταστάθηκε από τον Κ. Φίλανδρο.
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ακόµη την ενεργητική συµµετοχή
και βοήθεια του Τ. Σηµαιοφορου από την Μεγαλοπολη, χαρη
στην δική του ανιδιοτελή προσφορά όλα τα πεπραγµένα της
ΔΕ αλλά και τις σηµερινές δραστηριότητες του Συλλόγου µας
µπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα :
www.alfeios2020taptok.org .
Σε συνέχεια και σε προσαρµογή των προβληµατισµών που
εξελίσσονταν σε περιφερειακο επίπεδο η ατυπη Τοπική Οµάδα
Δράσης, µε την Ανοιχτή Γενική Συνέλευση των µελών της αλλά
και πλήθος άλλων κατοίκων που εντωµεταξύ είχαν
ευαισθητοποιηθεί, στις 18/07/2016, αποφάσισε την µετατροπή
της άτυπης ΤΟΔ σε σύλλογο µε τίτλο Αναπτυξιακός Σύλλογος
Γορτυνιας Μεγαλοπολης Τρίπολης και διακριτικο τίτλο « Αλφειός
Μαιναλο 2020», πράγµα το οποίο έγινε επίσηµα γεγονός µε την
έγκριση από το Πρωτοδικείο Τρίπολης στις 21/09/2016 και έχει
λάβει τον ΑΜ 1065.
Στον Σύλλογο συµµετέχουν ήδη σαν ιδρυτικά µέλη πλήθος
ιδιωτών επιχειρηµατιών αλλά και κοινωνικά ενεργών κατοίκων
της περιοχής αλλά και πλήθος κοινωνικών φορέων και συλλόγων
καθιστώντας εκ των πραγµάτων τον Αναπτυξιακο Σύλλογο «
Αλφειός Μαιναλο 2020» αξιόπιστο συνοµιλητή και εκπρόσωπο
τόσο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην περιοχή όσο και της
κοινωνίας των πολιτών. Μάλιστα ο συνδυασµός των δυο αυτών

µορφών ενεργοποίησης της κοινωνιας αντανακλά την άποψη µας
για « βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη».
Στις 26/11/2016 συγκλείεται η πρώτη ΓΣ αρχαιρεσιών του
Συλλόγου για την εκλογή του ΔΣ που θα οδηγήσει τον Σύλλογο
στην συµµετοχή του στις διαδικασίες ΤΑΠΤΟΚ που είναι τώρα εν
εξελίξει σε περιφερειακο επίπεδο.
Η Περιοχή παρέµβασης :
Η άτυπη ΤΟΔ ξεκινήσε µε την βασική παραδοχή ότι η κοιλάδες
των ποταµών Αλφειού και του Λουσιου, και οι Ορεινοί Όγκοι του
Μαιναλου και του Λυκείου που τις ορίζουν, αποτελούν την βασική
περιοχή παρέµβασης. Φυσικά θα προσαρµοστούµε σε τυχόν
ιδιαίτερες απαιτήσεις του Οδηγου Εφαρµογής αλλά βασικά η
πρόταση µας για την περιοχή παρέµβασης παραµένει η αυτή.
Η περιοχή παρέµβασης έχει επισήµως περίπου 35.000 κατοίκους
και περιλαµβάνει δυο διακριτές περιοχές οικονοµικής
δραστηριότητας,
την τουριστική περιοχή γύρω από την κοιλάδα του Λουσιου και
του ορεινου όγκου του Μαιναλου, µε τα γνωστά τουριστικά χωριά
Λεβιδι, Βυτινα, Δηµητσάνα, Στεµνιτσα, Ελληνικο, Καρύταινα.
την βιοµηχανική περιοχή της ΔΕΗ γύρω από την πόλη της
Μεγαλοπολης και την αγροτική (πεδινή και ηµιορεινή )
εκατέρωθεν του ποταµού Αλφειού.
Παράλληλα διαθέτει ένα σηµαντικό και αναξιοποίητο
αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος δυναµικο, που
αρχίζει από τα Βυζαντινά µνηµεία του Λιονταριού και τον
αρχαιολογικο χώρο της Μεγαλοπολης και εκτίνετε κατά µήκος
του Λυκείου όρους, που ορίζει την νότια όχθη του Αλφειού.
Η οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής βασίζεται στα 2
θερµικά εργοστάσια της ΔΕΗ και το ορυχείο. Με δεδοµένα, τον
σταδιακό περιορισµό και εν συνεχεία την διακοπή της λειτουργίας
του ορυχείου (σε ορίζοντα 15ετιας) και την σηµαντική µείωση των
αµοιβών και του αριθµού του προσωπικού της ΔΕΗ, η περιοχή
αντιµετωπίζει οξύτατο πρόβληµα µέλλοντος και φθίνει σε κάθε
επίπεδο. Μικρές επενδύσεις στον τουρισµό και τον πρωτογενή

τοµέα δεν έχουν ανατρέψει το κλίµα και οι κρατικές επενδύσεις
είναι ανύπαρκτες.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα της περιοχής, ιδιαίτερα των χωριών,
είναι η εγκατάλειψη τους από τους κατοίκους τους. Ακόµη και
στην Μεγαλόπολη το φαινόµενο αυτό είναι έντονο και ορατο από
την ετήσια µείωση του αριθµού των µαθητών στα σχολεία.
Η έντονη φηµολογία περιβαλλοντικών προβληµάτων λόγω της
λειτουργίας της ΔΕΗ και η υποβαθµισµένη ποιότητα ζωής και
περιβάλλοντος χώρου στην πόλη της Μεγαλοπολης έχει σαν
συνέπεια πάνω από τους µισούς εργαζόµενους στην ΔΕΗ να
διαµένουν σε άλλες κοντινές πόλεις (Τρίπολη – Καλαµάτα ).
Παρολαυτα, σύµφωνα µε υπολογισµούς της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ στην
περιοχή εισέρχονται ετησίως περί τα 170.000.000€ από µισθούς
και συντάξεις !
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την διαµόρφωση ενός κλίµατος
εφησυχασµού από την «δεδοµένη» απασχόληση στην ΔΕΗ έχει
περιορίσει σηµαντικά το επενδυτικο ενδιαφέρον σε µακροχρόνιας
απόδοσης επενδύσεις. Ταυτόχρονα το προσφερόµενο υψηλο
εισόδηµα και η παρουσία εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού
δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες.
Ο Στόχος :
Σύµφωνα µε την ιδρυτική διακήρυξη της ΤΟΔ Αλφειος –Μαιναλο
2020
• Στόχος µας θα είναι µια αναπτυξιακή στρατηγική,
βιώσιµη και φιλική προς το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον, µε εξειδίκευση βασισµένη στα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα και δυνατότητες της περιοχής, που θα
έχει σαν αποτέλεσµα :
• τη διατήρηση και αύξηση του πληθυσµού της περιοχής,
• την αύξηση της απασχόλησης και
• την βελτίωση των εισοδηµάτων.
Οι παραπάνω φραστικοί στόχοι, για τις ανάγκες του
προγράµµατος, θα πρέπει να µετατραπούν σε αριθµούς και να

βρεθούν οι κατάλληλοι δείκτες παρακολούθησης της εξέλιξης
τους.
Είναι φανερό από την προηγούµενη παράγραφο ότι ο
σηµαντικότερος στόχος είναι η διατήρηση και αύξηση του
πληθυσµού, ενώ οι άλλοι δυο στόχοι ουσιαστικά αποτελούν
παραµέτρους υλοποίησης του κύριου στόχου.
Το αναπτυξιακο πλαίσιο :
Όπως ήδη έχουμε πει το ΤΑΠΤΟΚ αποτελεί ένα εργαλείο και
περιγράφει την “από την βάση προς την κορυφή” προσέγγιση των
τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες συγκροτούν μια σύμπραξη προκειμένου
να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια “…ολοκληρωμένη αναπτυξιακή
στρατηγική. Η εν λόγω στρατηγική είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε
να αξιοποιεί τα δυνατά σημεία ή τα «πλεονεκτήματα» της κοινότητας σε
κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, αντί απλώς να
εστιάζει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Για τον σκοπό αυτό,
η σύμπραξη λαμβάνει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και αποφασίζει
πώς θα τη διαθέσει.” 1
Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγιών ταπτοκ της ΕΕ.

Ακόµα ποιο συγκεκριµένα η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει
να προσδιορίσει την βασική θεµατική κατεύθυνση – την
εξειδίκευση, η οποία θα έχει και την µεγαλύτερη
χρηµατοδοτική βαρύτητα στο πρόγραµµα. Η Τοπικη βασική
θεµατικά κατεύθυνση θα πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία µε τις
εθνικές και περιφερειακές γενικότερες κατευθύνσεις.
Μέσα από το Αναπτυξιακο Σχέδιο χρηµατοδοτούνται οι
ιδιωτικές επενδύσεις της βασικής θεµατικής κατεύθυνσης
καθώς και τυχόν δευτερευόντων συµπληρωµατικών
κατευθύνσεων (µε χρηµατοδότηση 50-60%) καθώς και δηµόσια
έργα υποδοµών και δραστηριότητες κοινωνικού η πολιτιστικού

Μεγάλο μέρος του παρόντος κειμένου βασίζεται στον λεπτομερή οδηγό που έχει
εκδώσει η ΕΕ για τις ΤΑΠΤΟΚ τον Ιούνιο του 2014 .
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χαρακτήρα που στηρίζουν τις επενδυτικές κατευθύνσεις (µε
χρηµατοδότηση 100).
Οι ιδιωτικές επενδύσεις που γενικά προβλέπεται να
ενισχυθούν είναι οι επενδύσεις στην µεταποίηση των
γεωργικών προϊόντων, στον τουρισµό και τις υπηρεσίες, στην
τεχνολογία.
Η δική µας διαδικασία προσδιορισµού της Βασικής θεµατικής
κατεύθυνσης άρχισε µε την διανοµή και συµπλήρωση του
Ερωτηµατολόγιο Αποτύπωσης Επιχειρηµατικότητας
( συνεχίζεται ), όπου ήδη διαφαίνεται ένα έντονο επενδυτικο
ενδιαφέρον στον τουρισµό και την αναψυχή.
Ταυτόχρονα συγκεντρώθηκε το µεγαλύτερο µέρος των µελετών
και προγραµµάτων δηµόσιων φορέων ( Δήµων / περιφέρειας )
για την περιοχή.
Ακολούθησε η Γενική Συνελευση ανάλυσης Κινδύνων / Ευκαιριών
στην οποία έγινε µια πρώτη προσέγγιση της ανάλυσης και προς
το παρόν η διαδικασία αυτή έχει παγώσει, λόγω των
οργανωτικών αλλαγών .
Με την έγκριση του Οδηγου Εκπόνησης και Εφαρµογής ΤΑΠΤΟΚ
Πελοποννήσου και σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους Δήµους
αλλά και τις εν δηµιουργία δοµές της Περιφέρειας Πελοποννήσου
έχουµε πλέον ένα σαφές βοήθηµα για την συνέχιση των
διαδικασιών αυτών.
Μεγαλοπολη 20/11/2016

