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1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΟΚ)
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤoΚ), αποτελεί ένα εργαλείο
σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των
τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών
φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες.
Η ΤΑΠΤοΚ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις των
περιφερειακών ή τομεακών προγραμμάτων συμβάλλοντας μέσα από την κινητοποίηση του
τοπικού δυναμικού τόσο στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όσο και στους επιμέρους στόχους των πολιτικών που έχουν τεθεί
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στα Προγράμματα του.
Οι αρχές που προωθεί η ΤΑΠΤοΚ στηρίζονται στις αρχές της προσέγγισης LEADER.
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η μέθοδος αυτή, υιοθετείται από όλα τα Ταμεία που
καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας).
Βασικά συστατικά μέρη του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ είναι:
 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και πολυτομεακής στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης, η οποία αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο πράξεων για την ικανοποίηση τοπικών
στόχων και αναγκών, και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
 Βασικός άξονας/πυλώνας της Στρατηγικής μπορεί να αποτελέσει ένας συγκεκριμένος τομέας,
θέμα ή ομάδα-στόχος, για παράδειγμα, η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας ή η
καταπολέμηση της φτώχειας, ωστόσο θα πρέπει να προωθούνται διασυνδέσεις με άλλους
τομείς που επηρεάζονται κάθετα ή οριζόντια από τις βασικές κατευθύνσεις.
 Η στρατηγική σχεδιάζεται και υλοποιείται από Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), η οποία
αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών
συμφερόντων..
 Η περιοχή παρέμβασης, της οποίας ο πληθυσμός κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 150.000
κατοίκους
 Ενθαρρύνονται και προωθούνται: ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των στρατηγικών, η εφαρμογή
καινοτόμων προσεγγίσεων και η δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχημάτων
Στη Περιφέρεια Κρήτης, η Στρατηγική ΤΑΠΤoΚ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στα πλαίσια
του Άξονα Προτεραιότητας 5 (ΕΚΤ): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη» του Π.Ε.Π. Κρήτης, θα εφαρμοστεί στις περιοχές εφαρμογής που έχουν
επιλεγεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης ΤΑΠΤοΚ/LEADER του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ή σε τμήματα αυτών.
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που έχουν αναλάβει την εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ στη
Περιφέρεια Κρήτης, καλούνται να διαμορφώσουν μια Στρατηγική που οδηγεί σε ένα
ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο οποίο θα τεκμηριώνεται η συνάφεια και συμπληρωματικότητα με την
εγκεκριμένη στρατηγική του ΤΑΠΤοΚ/LEADER 2014-2020.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΤΑΠΤΟΚ)
Η περιοχή εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ (ΕΚΤ) θα είναι ίδια με τη περιοχή
εφαρμογής που έχει επιλεγεί για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ/LEADER στη
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στο πλαίσιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020.
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
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Η περιοχή αυτή είναι:
 Δήμος Αγίου Νικολάου (όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες).
 Δήμος Ιεράπετρας (όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες πλην το εντός σχεδίου τμήμα της
πόλης της Ιεράπετρας).
 Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου (όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες).
 Δήμος Σητείας (όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες).

3. ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης, Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για τον
σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης ΤΑΠΤοΚ στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (ΕΚΤ): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας στην Κρήτη» του Π.Ε.Π. Κρήτης θα είναι η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ η οποία
έχει εγκριθεί ως ΟΤΔ για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ/LEADER στη
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στο πλαίσιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020.

3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης πρέπει να αντανακλά στόχους βασισμένους σε διαπιστωμένες
ανάγκες και προβλήματα και να τεκμηριώνει επαρκώς τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια
της προτεινόμενης στρατηγικής του σχεδιαζόμενου τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ/ ΕΚΤ με την
εγκεκριμένη στρατηγική του τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ/LEADER που υλοποιείται στο πλαίσιο
του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι στόχοι πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια, ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση τους με τα
αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT, καθώς και τα συμπεράσματα των ενεργειών διαβούλευσης με
του τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.
Βασικός άξονας της στρατηγικής μπορεί να αποτελέσει ένας συγκεκριμένος τομέας, θέμα ή ομάδαστόχος, για παράδειγμα, η καταπολέμηση των ανισοτήτων, η καταπολέμηση της φτώχειας, κλπ
ωστόσο θα πρέπει να προωθούνται διασυνδέσεις με άλλους τομείς που επηρεάζονται κάθετα ή
οριζόντια από τις βασικές κατευθύνσεις.
Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά μπορούν εστιαστούν στα παρακάτω:
• Θεματικές προσεγγίσεις που να συνδέονται με μία ιδιαίτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι
συγκεκριμένες περιοχές όπως η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, η
καταπολέμηση των ανισοτήτων, της φτώχειας και του αποκλεισμού κλπ.
• Προσεγγίσεις που να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως νέοι, γυναίκες,
μετανάστες, πρόσφυγες, ρομά, κλπ.
Στόχος είναι η αναζήτηση λύσεων που είναι προσαρμοσμένες ειδικά στις τοπικές ανάγκες, και
αφορούν σε προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινότητα.
Κατά συνέπεια, μέσω της στρατηγικής ΤΑΠΤoΚ, θα πρέπει να επιδιωχθεί η χρηματοδότηση
δράσεων μικρής κλίμακας και η υποστήριξη νέων ιδεών μέσω εφαρμογής πιλοτικών έργων,
αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της προσέγγισης.
Ενημερωτικά, οι θεματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος
ΤΑΠΤοΚ/LEADER που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 είναι οι εξής:
Θεματικές κατευθύνσεις:
1) Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
2) Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
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3) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Στρατηγικοί Στόχοι:
 Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με την ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικότητας και
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και η δημιουργία υπεραξίας στη μεταποίηση των αγροτικών
προιόντων καθώς και στο δευτερογενή τομέα.
 Η διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής παρέμβασης.
 Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και της ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού.
 Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και των Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας.

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ
Ενδεικτικά, οι δράσεις και οι επιμέρους ενέργειες που μπορούν να ενταχθούν στο τοπικό
πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ/ΕΚΤ είναι:

Δράση 1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για συγκεκριμένες ομάδες στόχου όπως
προκύπτει από τις ανάγκες της τοπικής στρατηγικής.
Ενδεικτικά στη δράση αυτή μπορούν να ενταχθούν:
 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής και σύνταξης του ατομικού σχεδίου δράσης τους.
 συνεδρίες ομαδικής συμβουλευτικής/υποστήριξης αν υπάρχουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος
για ομάδα ωφελουμένων. Δεν είναι επιλέξιμες οι συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εκτός
αν τεκμηριώνεται επαρκώς για συγκεκριμένες ομάδες στόχου με στόχο την κοινωνική ένταξη.
 (για ήδη απασχολούμενους): Νομική, λογιστική, και γενικά επαγγελματική ή/και επιχειρησιακή
συμβουλευτική /υποστήριξη. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για κρατική ενίσχυση προς τον
ωφελούμενο της δράσης.
 ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την κοινωνική ένταξη.
(Υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες, για να παρακολουθούν και να υποστηρίζουν
μέλη ειδικής ευπαθούς ομάδας (π.χ. ρομά, μετανάστες, αποφυλακισμένους, μακροχρόνια
άνεργους, ψυχικά ασθενείς κλπ) κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους για να εξασφαλιστεί
ότι έχουν ενταχθεί ομαλά στην εργασία και θα συνεχίσουν έτσι).

Δράση 2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)
Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας)
με αναλογική εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
Μπορεί να απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ατόμων που ανήκουν σε ειδικές
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ή που η δραστηριότητα τους προωθεί τη στρατηγική και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.

Δράση 3. Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης (τύπου ΝΕΕ)
Η δράση αφορά στην επιχορήγηση ανέργων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Νέοι Ελεύθεροι
Επαγγελματίες).
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
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Προτεραιότητα θα δοθεί:
α) στις ομάδες στόχου του τοπικού προγράμματος.
β) στη δημιουργία επιχειρήσεων που η δραστηριότητα τους προωθεί τη στρατηγική και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
 Κόστος Άυλων δαπανών (ενοίκια, λειτουργικά, προβολή - δικτύωση κ.λπ).
 Μισθολογικό κόστος για πρόσληψη εργαζομένου.
 Απόκτηση εξοπλισμού και παγίων.
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, παρακολούθηση
επιχειρηματικού σχεδίου, εξωτερικοί συνεργάτες υποστήριξης κ.α).
 Κόστος προγράμματος κατάρτισης (π.χ. πληροφορικής, logistics) ή επιμόρφωσης (π.χ. ηγετικές
ικανότητες, βασικές γνώσεις αγγλικών) για τον νέο επιχειρηματία συμβατό με το αντικείμενο
της επιχείρησης του και κόστος πιστοποίησης (δηλαδή μπορεί να πάει μόνος του σε έναν
πάροχο και μετά να υποβάλει τη δαπάνη για αποζημίωση).

Δράση 4. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
Η υλοποίηση μπορεί να γίνει:
(α) με επιταγή κατάρτισης (voucher), στην οποία δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής αναδόχων,
αφού τους διαλέγουν οι ωφελούμενοι μόνοι τους.
β) με διενέργεια διαγωνισμού για εύρεση αναδόχου, ανάλογα με τις συνθήκες της τοπικής αγοράς,
τον οριζόντιο ή εξειδικευμένο χαρακτήρα των αντικειμένων, τους διαθέσιμους χρόνους κ.λπ.
Αναγκαία είναι η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων, η οποία μπορεί να διενεργείται από
ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, εθνικούς ή διεθνείς.
Τα αντικείμενα της κατάρτισης θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τη στρατηγική και να
τεκμηριώνονται σχετικά λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του Εθνικού και του
Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς.
Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά άτομα σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες ή σε
συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της τοπικής οικονομίας ή ειδικές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Δράση 5. Παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες της περιοχής εφαρμογής
Ενδεικτικά στη δράση αυτή μπορούν να ενταχθούν:
• Υπηρεσίες εκπαιδευτικής (φροντιστηριακής) υποστήριξης σε μαθητές υποχρεωτικής
εκπαίδευσης που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια ή που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
• Υπηρεσίες συμβουλευτικής και εμψύχωσης ατόμων και οικογενειών που ανήκουν σε ειδικές
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
• Υπηρεσίες αστικοδημοτικής υποστήριξης.
• Στήριξη της οργάνωσης σε επίπεδο κοινότητας καθώς και ομάδων αλληλοβοήθειας.
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6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Για τη πληρέστερη και βέλτιστη προετοιμασία του τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ (ΕΚΤ) είναι
απαιτούμενη η ενεργοποίηση και συμμετοχή των βασικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και
του τοπικού πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής, στο πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης και
διαβούλευσης σύμφωνα με τη «από τα κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση, με στόχο η στρατηγική
και το σχέδιο δράσης του τοπικού προγράμματος να απαντά στις ανάγκες και δυνατότητες της
περιοχής εφαρμογής και να είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο.
Για το σκοπό αυτό η Αναπτυξιακή Λασιθίου προσκαλεί τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς
κοινωνικούς, συλλογικούς και λοιπούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό:
 Να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθούν
και το πρόγραμμα των οποίων θα δημοσιοποιηθεί με ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ενημέρωσης, με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.anlas.gr και με αποστολή με fax και e-mail.
 Να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο Έντυπο Διαβούλευσης και να το αποστείλουν στην
Αναπτυξιακή Λασιθίου με κάθε τρόπο (fax, e-mail, αυτοπροσώπως κ.λπ).

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη κατάθεση προτάσεων, απόψεων και ιδεών σχετικά με τη
διαμόρφωση της στρατηγικής και των δράσεων του τοπικού προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται:
Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3 - Αγιος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410 91110 - Fax: 28410 91120 Email: info@anlas.gr - Ιστοσελίδα: www.anlas.gr
Υπεύθυνοι: Χαράλαμπος Αντωνακάκης - Κατερίνα Μενεγάκη
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