INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7
71202 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 - 404501
Fax: 2810 - 335040
E-mail: kriti@mou.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.03 09:08:48
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΧΓΧ7ΛΚ-ΡΝΥ

Ηράκλειο, 2 – 11 – 2017

Αρ. Πρωτ.: 5284

Προς:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα : Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).Τους Κανονισμούς (ΕΚ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθ. 1301/2013, 1303/2013 και 480/2014.
2. Το Νόμο 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και συγκεκριμένα το Άρθρο 27 και το Παράρτημα IV
6. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23-5-2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».
7. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10175 final/18-12-2014 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP011).
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Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) με την
οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
(ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015).
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
Την με αριθμ. 54/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά στην
ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Κρήτης
στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.
Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016)».
Την με αρ. πρωτ. 83388/ΕΥΣΣΑ 1777/26-7-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, και
Ανάπτυξης με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την
πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων».
Τη με αριθμ. πρωτ. 3206/12-12-2016 (Β΄ 4111) Απόφαση Έγκριση προγραμμάτων τοπικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων
Δημόσιας Δαπάνης
Την με αρ. πρωτ. 5040/23-10-2017 Απόφαση Έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ
«Κρήτη» 2014-2020 (μέσω γραπτής διαδικασίας), της τροποποίησης του Εγγράφου Εξειδίκευσης
Εφαρμογής ως προς το «Κεφάλαιο Β : Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης», που αφορά
στην εφαρμογή για λοιπές χωρικές περιοχές εκτός ΒΑΑ και των κριτηρίων επιλογής αυτών του ΕΠ
ΚΡΗΤΗ 2014-2020.
ΚΑΛΕΙ

Τις Ομάδες Τοπικής Δράσης που έχουν αναλάβει την εφαρμογή των ΤΑΠΤoΚ του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης :
 Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
 Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - Ψηλορείτης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
να υποβάλλουν προτάσεις Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του Άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ Κρήτη 2014 -2020,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναλύονται στο κείμενο της παρούσας
Πρόσκλησης.
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Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) 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 συγκεκριμένη προσέγγιση των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων θέλει να αντιστρέψει την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική που
κατευθύνεται «από την κορυφή προς τη βάση» (top-down approach) και να ενθαρρύνει πολιτικές που
κατευθύνονται «από τη βάση προς την κορυφή» (bottom-up approach).
Οι αρχές που προωθεί η ΤΑΠΤοΚ στηρίζονται στις αρχές της προσέγγισης LEADER1 η οποία εφαρμόζεται
από το 1991, αρχικά ως Κοινοτική Πρωτοβουλία και στη συνέχεια ως διακριτός Άξονας του
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης2 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας3 κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υιοθετείται η μέθοδος αυτή 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).
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.
Α. Βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων
Τα βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ συνίστανται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης και πολυτομεακής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, για μια συγκεκριμένη περιοχή που
καλείται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τα προβλήματα και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα, από Ομάδες Τοπικής Δράσης στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι τοπικοί
φορείς και ιδιώτες.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1303/2013, τα βασικά χαρακτηριστικά
του εργαλείου ΤΑΠΤοΚ είναι τα ακόλουθα:
Η Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων, η οποία αποτελεί ένα συνεκτικό
σύνολο πράξεων για την ικανοποίηση τοπικών στόχων και αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη
της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η οποία
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αγροτικής οικονομίας
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Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
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Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας
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σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από μια ομάδα τοπικής δράσης. (Κανονισμός 1303/2013, Άρθρο 2, παρ.
19).
Η Ομάδας Τοπικής Δράσης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων. Ειδικότερα, όσον αφορά στο επίπεδο λήψης αποφάσεων δεν
είναι δυνατό να εκπροσωπείται ο δημόσιος τομέας ούτε καμία άλλη ομάδα συμφερόντων άνω του 49%
των δικαιωμάτων ψήφου (Κανονισμός 1303/2013, Άρθρο 32, παρ. 2.β).
Η περιοχή παρέμβασης, της οποίας ο πληθυσμός κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 150.000 κατοίκους
(Κανονισμός 1303/2013, Άρθρο 33, παρ.6).
Επιπλέον, μέσω του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ ενθαρρύνονται και προωθούνται:
 Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των στρατηγικών
 Η εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων
 Η δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχημάτων
Β. Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιέχει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία (κεφάλαια), σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κανονισμού 1303/2013:
α) τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη στρατηγική,






Γεωγραφικός προσδιορισμός
Έκταση
Πληθυσμός
Περιφερειακές ενότητες / Δήμοι
Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής

β) την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής,
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών,
γ) την περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της, περιγραφή των ολοκληρωμένων και
καινοτόμων χαρακτηριστικών της στρατηγικής και ιεράρχηση στόχων, περιλαμβανομένων μετρήσιμων
ποσοτικών στόχων για τις εκροές ή τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα οι στόχοι μπορεί
να εκφράζονται με ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους. Η στρατηγική είναι συνεπής με τα σχετικά
προγράμματα όλων των ΕΔΕΤ που προτείνεται να τη χρηματοδοτήσουν,
δ) την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των τοπικών φορέων και των πολιτών στην ανάπτυξη
της στρατηγικής,
ε) το σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τις δράσεις και παρεμβάσεις, το βαθμό ωρίμανσης καθώς και
τον χρονοπρογραμματισμό αυτών,
στ) την περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της στρατηγικής που
αποδεικνύει την ικανότητα της ομάδας τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη στρατηγική και περιγραφή
των ειδικών ρυθμίσεων για την αξιολόγηση·
ζ) το σχέδιο χρηματοδότησης της στρατηγικής, που περιλαμβάνει την προγραμματισμένη χορήγηση
του καθενός από τα οικεία ΕΔΕΤ
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η) κατάλληλους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
Η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης είναι σαφές ότι πρέπει να αντανακλά τοπικούς στόχους βασισμένους
σε διαπιστωμένες ανάγκες και προβλήματα.
Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνάφεια και συνοχή με άλλες εθνικές, περιφερειακές (π.χ.
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη) ή
υπο-περιφερειακές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων και των τομεακών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα
πρέπει να δοθεί σε τοπικές προκλήσεις που συνδέονται άρρητα με τους στόχους της στρατηγικής
Ευρώπη 2020 και του στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Μέσω των στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ θα πρέπει να επιδιωχθεί η αναζήτηση λύσεων και παρεμβάσεων που
δεν προβλέπονται απαραίτητα στις αντίστοιχες οριζόντιες δράσεις των Προγραμμάτων, καθώς και η
επίτευξη αποτελεσμάτων που μέσω άλλων προσεγγίσεων δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Οι
παρεμβάσεις των στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ δεν πρέπει να είναι «ανταγωνιστικές» με τις λοιπές
παρεμβάσεις των Προγραμμάτων, αλλά αντίθετα να υπάρχει αλληλοεπίδραση μεταξύ τους
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Το Σχέδιο Δράσης της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ θα πρέπει να εξασφαλίζει τον ολοκληρωμένο ή/και
συνεκτικό χαρακτήρα της στρατηγικής, να είναι ρεαλιστικό ως προς τα χρονοδιαγράμματα, να
αποδεικνύει την ωριμότητα των προτεινόμενων πράξεων.
Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και συμμετοχή του τοπικού
πληθυσμού στη διαδικασία σχεδιασμού, μέσω διαδικασιών διαβούλευσης, προκειμένου να
εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες και
προκλήσεις που διαπιστώνονται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.
Οι ΟΤΔ που έχουν αναλάβει την εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ στην 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 Leader 2014-2020.
Γ. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από τον ολοκληρωμένο, πολυτομεακό ή/και
συνεκτικό χαρακτήρα.
Θα πρέπει να υπάρχουν συναφείς διασυνδέσεις μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων, παρεμβάσεων
και έργων και όχι να αφορούν έναν κατάλογο έργων που δεν συνδέονται μεταξύ τους.
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.
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας μπορεί να αναδεικνύεται ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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επικέντρωση σε ένα ή περισσότερα ζητήματα, θέματα, προβλήματα ή ομάδες-στόχους που
κινητοποιούν την κοινότητα, τα οποία όμως θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο, και ταυτόχρονα να συνδέονται με άλλους τομείς και παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν την υφιστάμενη κατάσταση,
σύνδεση υποβαθμισμένων περιοχών με περιοχές όπου υπάρχουν ευκαιρίες (π.χ. αγροτικές
περιοχές με εμπορικές πόλεις, υποβαθμισμένες συνοικίες με κέντρα συγκέντρωσης της
απασχόλησης).
Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ τοπικού, περιφερειακού και εθνικού επιπέδου διακυβέρνησης.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις «καίριων» τομέων και θεσμών, όπως
εκπαίδευση/κατάρτιση, υγειονομική περίθαλψη, περιβάλλον κλπ.
εξασφάλιση της αλληλουχίας και της σύγκλισης μεταξύ των διαφορετικών παρεμβάσεων
τοπικής στήριξης για την επίτευξη των ίδιων στρατηγικών στόχων (τι επιτυγχάνεται, από
ποιον και με ποιον τρόπο).

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 ΤΑΠΤοΚ, θα πρέπει να επιδιωχθεί η χρηματοδότηση δράσεων
μικρής κλίμακας και η υποστήριξη νέων ιδεών μέσω εφαρμογής πιλοτικών δράσεων, αναδεικνύοντας
την προστιθέμενη αξία της προσέγγισης. Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν προτάσεις και
παρεμβάσεις που δεν προβλέπονται ως συστημικές στα Τομεακά και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Κρήτης.
Ενδεικτικές Δράσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν στην προτεινόμενη Στρατηγική και
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ καταγράφονται στο Παράρτημα V.
Γ. Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων
Ένα σημαντικό στοιχείο που προωθείται μέσω των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης είναι ο καινοτόμος
χαρακτήρας των παρεμβάσεων, η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και ιδεών σε σχέση με υφιστάμενες
μεθόδους και λύσεις που έχουν εφαρμοσθεί σε τοπικό επίπεδο. Ασφαλώς, δεν είναι απαραίτητο να
είναι όλα τα χαρακτηριστικά μιας στρατηγικής καινοτόμα, δεδομένου ότι μέσω των τοπικών
στρατηγικών θα πρέπει να καλυφθούν ορισμένες βραχυπρόθεσμες βασικές ανάγκες.
Η καινοτομία των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ θα μπορούσε ενδεικτικά να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


μπορεί να περιλαμβάνει νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες ή νέους τρόπους δράσης σε τοπικό
πλαίσιο,



έχει συχνά πολλαπλασιαστικό ή σωρευτικό αντίκτυπο στις αλλαγές που θέλει να επιφέρει η
κοινότητα,



μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δράσεις και πρωτότυπα μικρής κλίμακας ή ένα
εμβληματικό έργο μεγαλύτερης κλίμακας το οποίο θα κινητοποιήσει την κοινότητα,



βρίσκει νέους τρόπους κινητοποίησης και αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων και
περιουσιακών στοιχείων της κοινότητας,·



αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων και τομέων,
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την ενσωμάτωση της έρευνας, με τη συμμετοχή πανεπιστημίων,



μπορεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα για κοινωνικές καινοτομίες, οι οποίες μπορούν στη
συνέχεια να κλιμακωθούν και να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσω της ανταλλαγής,
της συνεργασίας και της δικτύωσης.

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης των στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000
κατοίκους και δεν υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους.
Περιοχές εφαρμογής είναι οι περιοχές εφαρμογής που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση των
ΤΑΠΤοΚ του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Κρήτης ή τμήματα αυτών.
Για την υλοποίηση των προτεινόμενων στρατηγικών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι για τις
προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης έχουν ληφθεί υπόψη τουλάχιστον τρία (3) από τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. υψηλό επίπεδο ανεργίας
2. χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας
3. υψηλό επίπεδο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
4. ειδικές ανάγκες ανασυγκρότησης, λόγω τοπικών οικονομικών και κοινωνικών
προβλημάτων, π.χ. διακριτές ζώνες παραγωγικής αποδιάρθρωσης ή ασύμβατων χρήσεων
5. μεγάλο αριθμό μεταναστών, εθνικών και μειονοτικών ομάδων ή προσφύγων
6. χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων και υψηλό ποσοστό
μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο
7. υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας ενηλίκων και ανηλίκων
8. επισφαλείς δημογραφικές τάσεις
9. ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον, με σημαντικές φυσικές προκλήσεις.
Τα παραπάνω κριτήρια θα διαπιστώνονται σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα επίσημα στατιστικά
στοιχεία ή από τεκμηριωμένες έρευνες πεδίου.

Γ. ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης είναι ένα τοπικό εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι
τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών φορέων της περιοχής παρέμβασης,
συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί της
προτεινόμενης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
Στόχος της εταιρικής σχέσης είναι να ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό μιας περιοχής, μέσω
συμμετοχικών διαδικασιών, προκειμένου να δημιουργηθεί το αίσθημα της συνυπευθυνότητας και της
κοινοκτημοσύνης ενός κοινού οράματος.
Οι ΟΤΔ , κατά τα οριζόμενα στο ΣΔΕ, θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν τα εξής:
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πληρότητα οργανογράμματος σε σχέση με τις αρμοδιότητες ή τα καθήκοντα που θα του
ανατεθούν, ιδίως ως προς την διοικητική ικανότητα και οικονομική ή δημοσιονομική
διαχείριση,
κατανομή των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση
της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής
και έγκρισης πράξης, επαληθεύσεων και πληρωμών,
επάρκεια και ικανότητα του προσωπικού να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης,
επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης που εφαρμόζει σε σχέση με τις διαδικασίες
διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
διάθεση εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης και χρήση του από το προσωπικό που
εμπλέκεται στη διαχείριση των πράξεων,
πλαίσιο θέσπισης, τροποποίησης του εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης ή κατάργησης
διαδικασιών,
εμπειρία στη διαχείριση δράσεων ή και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στον τομέα που
αφορά το αντικείμενο της ανάθεσης,
ικανότητα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, με βάση την αποτελεσματική
διαχείριση τους κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους

Εφόσον η στρατηγική ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ υλοποιείται σε περιοχή ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ και η στρατηγική ΤΑΠΤοΚ
ΕΚΤ θα αναληφθεί από την υφιστάμενη ΟΤΔ υποχρεωτικά ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην
κοινή πρόσκληση του ΠΑΑ και του ΕΤΘΑ ως προς τη νομική μορφή της ΟΤΔ.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές, που υποστηρίζονται από το
ΕΚΤ, δεν θα πρέπει να περιέχουν αποκλεισμούς όσον αφορά τα μειονεκτούντα άτομα που ζουν στην
περιοχή, τόσο από την άποψη της διοίκησης της ομάδας τοπικής δράσης όσο και από την άποψη του
περιεχομένου της στρατηγικής, στους εταίρους της ΟΤΔ θα πρέπει να περιληφθούν και
Ενώσεις/Ομάδες που εκπροσωπούν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και προβλήματα αποκλεισμού ή διακρίσεων αν δεν υπάρχουν.
Οι ΟΤΔ για τις δράσεις ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ θα λειτουργήσουν ως ΕΦ στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020. Τα καθήκοντα
που θα τους ανατεθούν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας: Καθήκοντα για τη Διαχείριση Πράξεων του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ
ΔΑ

ΟΤΔ/ΕΦ

Εξειδίκευση δράσεων (εισήγηση προς Ε.Π.)

×

Παρέχει τα στοιχεία
εξειδίκευσης και
προγραμματισμού στη ΔΑ

Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή
πράξεων (εισήγηση προς Ε.Π.)

×

Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ
για τη διαμόρφωση της
μεθοδολογίας και των
κριτηρίων επιλογής των
Πράξεων που διαχειρίζεται.
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Δημοσίευση πρόκλησης για την υποβολή
προτάσεων

Μετά από
σύμφωνη γνώμη
της ΔΑ του ΕΠ.

Παραλαβή προτάσεων και αιτήσεων
χρηματοδότησης
Αξιολόγηση προτάσεων

Απόφαση Ένταξης /Τροποποίησης

×
×

Έλεγχος
επιλεξιμότητας
από την ΔΑ πριν
την απόφαση
ένταξης
(δειγματοληπτικός
αν υπάρχει
μεγάλος αριθμός
πράξεων ανά
πρόσκληση)

×

×

Προέγκριση διακηρύξεων, νομικών
δεσμεύσεων, τροποποίησης νομικών
δεσμεύσεων

×

Διοικητικές επαληθεύσεις – Πιστοποιήσεις

×

Επιτόπιες επαληθεύσεις
Δημοσιονομικές Διορθώσεις - Ανακτήσεις
Εισήγηση για την έκδοση Απόφασης
Περιφερειάρχη για ορισμό υπόλογου –
διαχειριστή του δικαιούχου.

×
×
×

Κατάρτιση ετήσιων πιστώσεων

×

Παροχή απαραίτητων στοιχείων
στην ΔΑ του Ε.Π.

Κατανομές

×

Παροχή απαραίτητων στοιχείων
στην ΔΑ του Ε.Π

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης

×

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στρατηγικών, τμήμα του προϋπολογισμού τους (ποσοστό έως 15%)
δύναται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντονισμού των ΟΤΔ/ΕΦ και καταβάλλεται
στον ΟΤΔ/ΕΦ ως επιχορήγηση.
Η διαδικασία εφαρμογής θα είναι η εξής:
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 Με βάση την εγκεκριμένη Στρατηγική, στην οποία περιλαμβάνεται αναλυτική τεκμηρίωση του
ποσού που ζητείται για λειτουργικά έξοδα και έξοδα συντονισμού, θα εκδοθεί από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τους ΟΤΔ/ΕΦ.
 Η πρόσκληση θα προβλέπει την αποζημίωση των δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους και πιο
συγκεκριμένα με βάση τον κωδικό δαπάνης «Β.3 - Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 40% επί των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού» και σε ποσοστό δαπάνης 30%.
 Με βάση τη μέθοδο αυτή οι δαπάνες (άμεσες και έμμεσες) υπολογίζονται ως ποσοστό (%) επί των
άμεσων δαπανών προσωπικού. Ειδικότερα επιλέξιμες είναι οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες
συντονισμού των ΟΤΔ/ΕΦ για τη διαχείριση των δράσεων ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ.
Για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των παραπάνω δαπανών απαιτείται: α) η προσκόμιση των
δικαιολογητικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τις
προσδιοριζόμενες προδιαγραφές όπως αυτές θα αποτυπωθούν στην Απόφαση Ένταξης και β)
παραστατικά δαπανών για τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ.
Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, τιμολόγια, δικαιολογητικά
πληρωμής) για την επαλήθευση της πραγματοποίησης των λοιπών δαπανών της πράξης, η
επιλεξιμότητα των οποίων εξαρτάται μόνο από την επιλεξιμότητα των άμεσων δαπανών
προσωπικού.
 Αρμόδια για την διαχείριση των πράξεων που αφορούν τις Λειτουργικές Δαπάνες θα είναι η ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης.
 Η χρηματοδότηση της πράξης θα γίνει ως εξής: α) Η πρώτη δόση ύψους 50% επί της εγκριθείσας
επιχορήγησης καταβάλλεται με την έναρξη υλοποίησης της πράξης. β) Η δεύτερη δόση ύψους 30%
επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από τον δικαιούχο της
υλοποίησης τουλάχιστον του 70% του οικονομικού αντικειμένου της πρώτης δόσης. γ) Η τρίτη και
τελευταία δόση ύψους 20% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση
από τον δικαιούχο της υλοποίησης του 100% του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Δημόσια Δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε
5.000.000 € (4.000.000 € Ενωσιακή Συνδρομή) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα 5 του ΕΠ Κρήτη 2014-2020. Στον παραπάνω προϋπολογισμό
περιλαμβάνονται και οι λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντονισμού των ΟΤΔ/ΕΦ
Σε κάθε περίπτωση η τελική Δημόσια Δαπάνη της κάθε Στρατηγικής/Τοπικού προγράμματος
θα διαμορφωθεί βάσει του πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής, της ρεαλιστικότητας των
προτεινόμενων δράσεων, καθώς και το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων.
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Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ στην
«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202 έως την Δευτέρα 11.12.2017 χρησιμοποιώντας το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
Συνημμένα υποβάλλονται :


Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες, χάρτες και λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα στοιχεία της
περιοχής παρέμβασης (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία)



Τα δικαιολογητικά σύστασης (ιδρυτική πράξη, καταστατικό και τροποποιήσεις) των ΟΤΔ. Σε
περίπτωση που τα ανωτέρω αποτελούν πράξεις δημοσιευτέες προσκομίζονται το ΦΕΚ
σύστασης και το τελευταίο κωδικοποιημένο και δημοσιευμένο καταστατικό.



Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου φορέα με το οποίο εγκρίνεται η
συμμετοχή του στην εν λόγω πρόσκληση και εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο
ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης, καθώς και για να καταθέσει την
πρόταση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση Α.Ε. οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται από το
διοικητικό συμβούλιο



Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον όλες οι
αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί
η αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, καθώς και αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων των φορέων σχετικά με την καταρχήν αντιπροσώπευση τους στο Επίπεδο Λήψης
Αποφάσεων.



Ισολογισμός ή απόσπασμα ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους



Στοιχεία Τεκμηρίωσης της ικανότητας της ΟΤΔ

Οι Στρατηγικές θα αξιολογηθούν από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τα κριτήρια του
Παραρτήματος ΙΙ, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
(αρ. πρωτ. 5040/23-10-2017 Απόφαση Έγκρισης μέσω γραπτής διαδικασίας).
Η μεθοδολογία αξιολόγησης είναι άμεση και χωρίζεται σε δύο στάδια.
Στάδιο Α’: Συμφωνία – Πληρότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
Ομάδα Κριτηρίων: Συμφωνία – Πληρότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
Όλα τα κριτήρια του Σταδίου Α΄ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ)
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων.
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ΑΔΑ: 6ΧΓΧ7ΛΚ-ΡΝΥ

Στάδιο Β΄: Αξιολόγηση της πρότασης ανά κατηγορία κριτηρίων
Ομάδες Κριτηρίων:






Καταλληλότητα–επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) του Σχεδίου
ΤΑΠΤοΚ
Σαφήνεια ως προς τη δομή της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, την ανταπόκριση στις προκλήσεις, τα
προβλήματα της
Συμβατότητα με το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και άλλα αναπτυξιακά σχέδια/κείμενα αναφοράς ΠΠ
και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της
Δυνατότητα της Ομάδας Τοπικής Δράσης να υλοποιήσει το Σχέδιο ΤΑΠΤοΚ ως ΕΦ
Επάρκεια της διαβούλευσης σχετικά με την εκπόνηση και την υλοποίηση της στρατηγικής

Στο δεύτερο στάδιο αξιολογείται η πρόταση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης. Μετά το τέλος της
αξιολόγησης η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει εγγράφως τις ΟΤΔ για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης
Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης οι ΟΤΔ διαμορφώνουν το τελικό κείμενο της επιχειρησιακού
σχεδίου το οποίο υποβάλλει στην Διαχειριστική Αρχή για την οριστική έγκρισή του και την έκδοση της
Απόφασης Εκχώρησης ΕΦ/ Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων.

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης οι ΟΤΔ μπορούν να απευθύνονται
στους:
 κ. Ιωάννη Μπαλαντινάκη - τηλ. 2813404501, e-mail : ioanmpal@mou.gr
 κα Ευαγγελία Φουκαράκη - τηλ. 2813404515, e-mail : evagfouk@mou.gr
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και το σύστημα
διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π.,
τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την
υποβολή των προτάσεων, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepkritis.gr. Ο ανωτέρω
δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με το σύνολο
των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Φακέλου «Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων/ΕΚΤ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: Τεκμηρίωση Ικανότητας ΟΤΔ/ΕΦ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Κατάλογος Σημείων Αξιολόγησης ΟΤΔ/ΕΦ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ενδεικτικός Κατάλογος Δράσεων ΕΚΤ
Πίνακας Αποδεκτών
 Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
 Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - Ψηλορείτης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
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