
Το LEADER και η συµβολή του στην
προστασία της φύσης και την

ανάπτυξη οικονοµικών
δραστηριοτήτων



Στόχος του δίκτυου NATURA (92/43EOK)
Nα ευνοήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας λαµβάνοντας

συγχρόνως υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και
περιφερειακές απαιτήσεις.

H διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας ενδέχεται σε ορισµένες
περιπτώσεις να απαιτεί τη διατήρηση ή και την ενθάρρυνση ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.

Στόχοι LEADER+
Η ολοκληρωµένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος

ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω πιλοτικών εφαρµογών. 
Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της αποµόνωσης

των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής.



Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων

∆ιατοπική συνεργασία

∆ιακρατική συνεργασία
∆ίκτυο Leader+

ΜΕ∆

∆ιαχείρηση - 
Παρακολούθηση - 
Αξιολόγηση του 
Προγράµµατος

Κατάρτιση

Αναβάθµιση του 
οικιστικού περιβάλλοντος 
του αγροτικού χώρου

Προώθηση – προβολή

Προστασία, ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος

Παροχή συµβουλευτικής 
υποστήριξης 

Επενδύσεις που 
ενισχύουν τη συλλογική, 
τοµεακή και διατοµεακή 

δράση 

Τεχνική Στήριξη Οµάδων 
Τοπικής ∆ράσης

Μικρές επιχειρήσεις 

Παρεµβάσεις Αγροτικού 
Τουρισµού 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+



∆ράσεις µε περιβαλλοντική διάσταση στο LEADER+

Συνεργασίες σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς2.2.4

Συνεργασίες σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς.2.1.4

∆ιαδροµές πρόσβασης, µονοπάτια, γεφύρια1.4.1.4

Βελτίωση καταφυγίων1.4.1.3

Συστήµατα προστασίας περιβάλλοντος1.4.1.2

Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 
20001.4.1.1

Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σηµάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων
κ.λ.π.)1.2.3.5

Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση προστασίας περιβάλλοντος1.2.2.10

Επιχειρήσεις αξιοποίησης ήπιων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας εκτός πρωτογενούς
παραγωγής1.2.2.9

Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών σε πρωτότυπες εφαρµογές1.2.2.5

Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού (θρησκευτικός, ιαµατικός, 
ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ.)1.2.1.4

Ανάπτυξη αγροτουρισµού (επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη υποδοµής διανυκτέρευσης)1.2.1.3





1.2.1.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟ∆ΙΑ)



1.4.1.1 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΙΟΥ ΚΩ/ ∆ΗΜΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΩ



1.4.1.3 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ



1.2.1.4 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΘΕΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ



1.4.1.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ



1.4.1.2 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ



4η Προγραµµατική Περίοδος

Άξονας 4: Προσέγγιση LEADER

Χρηµατοδοτική βαρύτητα: 6% του
συνολικού προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης



Στόχοι Άξονα 4

Ενίσχυση των προτεραιοτήτων των
Αξόνων 1 (1,5 %) και 3 (4,5 %)

Βελτίωσης της διακυβέρνησης µέσω της
κινητοποίησης του ενδογενούς
αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών
περιοχών



Εφαρµογή Άξονα 4

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

Έργα συνεργασίας

Ενέργειες για τη λειτουργία των ΟΤ∆, 
την απόκτηση δεξιοτήτων και την
εµψύχωση



Ενδεικτικές δράσεις Άξονα 4

Ανταγωνιστικότητα
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
Στήριξη δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων
Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό
πληθυσµό
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
∆ιατήρηση και αναβάθµιση αγροτικής κληρονοµιάς


