
 

  

  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.) αποτελεί και στην τρέχουσα 

Προγραµµατική Περίοδο την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) για την υλοποίηση Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER στο Νοµό 

Φωκίδας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 που αποσκοπεί στην «Ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη, οικονοµική και 

κοινωνική αναβάθµιση, διαφύλαξη φυσικών πόρων, ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς». Είναι η τρίτη 

εφαρµογή της Πρωτοβουλίας LEADER  για την ανάπτυξη της Υπαίθρου του Νοµού Φωκίδας και η πρώτη φορά που θα εφαρµοσθεί και στις 

πεδινές περιοχές των ΟΤΑ της περιοχής εφαρµογής  του Προγράµµατος. 

Με βάση το θεσµικό πλαίσιο του Προγράµµατος, η ΟΤ∆ έχει µεταξύ άλλων την υποχρέωση πραγµατοποίησης σειράς ενεργειών ευρείας 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού και των φορέων της περιοχής παρέµβασης, πριν τη διενέργεια κάθε 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάµει δικαιούχους του Προγράµµατος. 

Εν όψη της επικείµενης 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δράσεων του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης 

LEADER στο Νοµό Φωκίδας, η ΟΤ∆ της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. διοργανώνει τις επόµενες ηµέρες τοπικές ανοιχτές ενηµερωτικές εκδηλώσεις, 

στην παρακάτω περιοχή κάθε ∆ήµου της περιοχής παρέµβασης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ακολουθεί.  

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER  

ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ (AΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013)  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

                                                                                                                                                

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΟΠΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΩΡΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ 

∆.Ε. ∆ΕΣΦΙΝΑΣ 
Αίθουσα  «Πνευµατικού 

Κέντρου» της ∆.Ε. 
∆εσφίνας 

∆ΕΣΦΙΝΑ 14/04/2014 18:30 

∆.Ε. ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ 
Αίθουσα 

«Παρθεναγωγείου» της 
∆.Ε. Γαλαξιδιου 

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι 15/04/2014 18:30 

∆.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Αίθουσα Συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου 
∆ελφών 

ΑΜΦΙΣΣΑ 23/04/2014 18:30 

∆.Ε.ΙΤΕΑΣ 
Αίθουσα εκδηλώσεων 

«Κυριακοπούλειου»  της 
∆.Ε. Ιτέας  

ΙΤΕΑΣ 30/04/2014 18:30 

∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ 

∆.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 

Αίθουσα  του ΚΕΠ (Νέο 
∆ηµαρχείο) της ∆.Ε. 

Τολοφώνας 
ΕΡΑΤΕΙΝΗ 28/04/2014 18:30 

 Στις συναντήσεις αυτές θα πραγµατοποιηθεί από στελέχη της ΟΤ∆ ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. αναλυτική ενηµέρωση για τους στόχους και το περιεχόµενο 

του Τοπικού Προγράµµατος, καθώς και η παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των 

επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του Προγράµµατος.  

 



Οι κατηγορίες υποµέτρων  που περιλαµβάνει η παρούσα πρόσκληση του Τοπικού Προγράµµατος και αφορούν ιδιωτικές 

επενδύσεις είναι τα παρακάτω: 

• L123α  «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» - ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: πολύ µικρές επιχειρήσεις (σύσταση 2003/361/ΕΚ) 
που πληρούν ανάλογα µε τον τοµέα της επένδυσης , τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή 
διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση των δασών. 

• L311 «∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες» - ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες  

• L312 «Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων» & L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων» - ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και του Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 

Επιπλέον στην παρούσα πρόσκληση του Τοπικού Προγράµµατος προκηρύσσονται και δράσεις για την ενίσχυση δηµόσιων 

έργων υποδοµής µικρής κλίµακας (αγροτική οδοποιία, µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, κ.λ.π.), δράσεις διατήρησης και 

αναβάθµισης της αγροτικής κληρονοµιάς (αναβάθµιση περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, κ.λ.π.) και δράσεις για βασικές 

υπηρεσίας για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό. Βασικοί δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιµελητήρια, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε καταστατικό 

σκοπό την αντίστοιχη υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας είναι η Παρασκευή  30 Μαϊου  2014  και ώρα 14:30 στα 

γραφεία της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.: Γιδογιάννου 37 -ΑΜΦΙΣΣΑ  - Τ.Κ. 33100 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΑΝΦΩ Α.Ε. & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.∆.Π. LEADER  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ  - ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 


