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Πρόγραµµα Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων
(CLLD / LEADER)

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ

2

Η στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης LEADER
Η "∆ιασύνδεση των ∆ράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (Liaison Entre Actions de
Developpement Rural / LEADER" είναι µία δοκιµασµένη προσέγγιση, που διαθέτει
υψηλό βαθµό αποδοχής σε όλη την Ευρώπη, ξεκίνησε να υλοποιείται το 1991, µε
στόχο την προώθηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από το 2007 αποτελεί
επίσης εργαλείο για την υλοποίηση της βιώσιµης ανάπτυξης των αλιευτικών
κοινοτήτων.
Πρόκειται για µία µέθοδο δραστηριοποίησης για ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη,
που βασίζεται στην αξιοποίηση των πρωτοβουλιών και δεξιοτήτων των τοπικών
κοινοτήτων, χωρίς αυτή να αποτελεί µία παγιωµένη σειρά µέτρων για εφαρµογή.
Η πρωτοβουλία LEADER είχε σκοπό να ενθαρρύνει τις αγροτικές περιοχές να
διερευνήσουν νέους τρόπους ώστε να καταστούν ή να παραµείνουν ανταγωνιστικές
, να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα τους και να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν, όπως η γήρανση του πληθυσµού, το χαµηλό
επίπεδο παροχής υπηρεσιών ή η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και να παράγουν
αγαθά που δηµιουργούν τη µέγιστη προστιθέµενη αξία στην περιοχή τους.
Από την προηγούµενη περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, η πρωτοβουλία
LEADER ενσωµατώνεται σε όλα τα εθνικά / περιφερειακά
προγράµµατα,
δηµιουργώντας νέες δυνατότητες ώστε να εφαρµόζεται σε ευρύτερη κλίµακα και σε
ευρύτερο φάσµα δραστηριοτήτων.
Οι δράσεις LEADER µπορούν να κινητοποιήσουν πόρους για την υποστήριξη
προπαρασκευαστικών υπηρεσιών (διαγνωστικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας
κλπ.) ώστε τα αντίστοιχα έργα να αποκτήσουν ωριµότητα και πρόσβαση
χρηµατοδότησης σε ευρύτερα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα.
Παρέχουν επίσης στήριξη και σε άλλους τοµείς -που
επαρκώς από άλλες πηγές χρηµατοδότησης, όπως είναι:

συχνά δεν ενισχύονται

•

η προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος,

•

η αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής,

•

η
αποκατάσταση
κτηρίων αρχιτεκτονικού
µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς,

•

η βελτίωση της διασύνδεσης παραγωγών-καταναλωτών,

•

η αναζωογόνηση παραδοσιακών κλάδων δραστηριότητας που έχουν
παρακµάσει, σε διασύνδεση µε εναλλακτικές µορφές τουρισµού (π.χ
αγροτουρισµός), τον πολιτισµό και το περιβάλλον,

•

η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας κλπ.

ενδιαφέροντος

και

Η προσέγγιση της Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)
Η Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community-Led Local
Development / CLLD) είναι ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο/ τύπου LEADER, που
προβλέπεται να αξιοποιηθεί στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της νέας
χρηµατοδοτικής περιόδου 2014-2020, προς χρήση σε διαδηµοτικό/ υποΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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περιφερειακό επίπεδο, και λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τη λοιπή αναπτυξιακή
υποστήριξη.
Η CLLD κινητοποιεί και αξιοποιεί το δυναµικό των τοπικών κοινοτήτων και
οργανώσεων προκειµένου να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για έξυπνη και βιώσιµη ανάπτυξη, καλλιεργώντας την
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και επιτυγχάνοντας επιµέρους στόχους
πολιτικής, όπως αυτό αποτυπώνονται:
στο Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020,
και εξειδικεύονται:
στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ),
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠ-ΑΛΘ), και
στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ).

Οι στόχοι της προσέγγισης CLLD
Η χρήση της προσέγγισης CLLD
έχει τους εξής κύριους στόχους:

ως διευρυµένου

αναπτυξιακού εργαλείου

•

να
ενθαρρύνει
τις
τοπικές
κοινότητες
να
αναπτύξουν
ολοκληρωµένες στρατηγικές από τη βάση («από κάτω προς τα επάνω»),
ώστε οι τοπικοί φορείς να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να
ανταποκρίνονται σε περιστάσεις που απαιτούν δοµικές αλλαγές,

•

να ενισχύσει τη συλλογικότητα και να τονώσει την καινοτοµία και την
ικανότητα δράσης για µακροχρόνιες αλλαγές, µε την ανακάλυψη και
την ανάπτυξη των ανεκµετάλλευτων δυνατοτήτων στο εσωτερικό των
κοινοτήτων για την παραγωγή νέων ιδεών και την ανάληψη πρωτοβουλιών,

•

να αναπτύξει την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών και το
αίσθηµα κοινωνικής ιδιοκτησίας µέσω της. ενίσχυσης της συµµετοχής εντός
των κοινοτήτων,

•

να υποβοηθήσει στην άρση διαφόρων ορίων και εµποδίών µέσω της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως µεταξύ δηµόσιων και περιφερειακών
διοικήσεων - τοπικών υπηρεσιών - δήµων ή µεταξύ δηµόσιων φορέων ιδιωτικών οργανισµών - οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της προσέγγισης CLLD
•

Ο σχεδιασµός των στρατηγικών και η επιλογή των έργων γίνεται
από τους τοπικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό οι παθητικοί
δικαιούχοι µιας σχεδιασµένης πολιτικής γίνονται πλέον ενεργοί
εταίροι και µοχλοί της ανάπτυξης.

•

Η συµµετοχή και η «συµπαραγωγή» της αναπτυξιακής πολιτικής
καλλιεργεί αίσθηµα τοπικής ταυτότητας και αίσθηση ευθύνης για τις
δράσεις που αναλαµβάνονται, και οικοδοµεί την εµπιστοσύνη µεταξύ

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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των πολιτών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των δηµοσίων φορέων και
των τοµεακών οµάδων συµφερόντων.
•

Οι
στρατηγικές
CLLD
µπορούν
πολυµορφία και την πολυπλοκότητα.

να

ανταποκριθούν

στην

•

Οι στρατηγικές CLLD είναι περισσότερο ευέλικτες από άλλες
προσεγγίσεις, καθώς δεν ακολουθούν τυποποιηµένα µέτρα, αρκεί
αυτές να είναι συµβατές προς τους γενικούς (θεµατικούς) στόχους
τους.

Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της προσέγγισης CLLD
•

•

•

Το πεδίο εφαρµογής της προσέγγισης CLLD έχει διευρυνθεί προκειµένου να
καταστεί δυνατή η εστίαση των τοπικών στρατηγικών σε προκλήσεις όπως η
κοινωνική ένταξη, η κλιµατική αλλαγή, ο διαχωρισµός των µειονεκτικών
οµάδων, η ανεργία των νέων, η διασύνδεση µεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών κλπ.
Η συµµετοχή στην προσέγγιση CLLD παρέχει την πρόσβαση σε ένα
διευρυµένο ευρωπαϊκό δίκτυο που διαθέτει ένα σύνολο εµπειριών και
τεχνογνωσίας, το οποίο αποτελεί σπουδαίο βοήθηµα για τις νέες συµπράξεις.
Η προσέγγιση CLLD είναι ένα ελκυστικό από οικονοµική άποψη µέσο για την
υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι οι τοπικές συµπράξεις δεν
διαλύονται κατά τη λήξη της περιόδου χρηµατοδότησης, αλλά αναλαµβάνουν
µία µακροχρόνια δέσµευση που υπερβαίνει τη συγκεκριµένη περίοδο, ώστε οι
περιοχές να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις µεταβαλλόµενες εξωτερικές
συνθήκες.

Οι νέες προκλήσεις των τοπικών συµπράξεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Παρά τις διαφορές µεταξύ των χωρών της Ε.Ε., στην πλειονότητα των στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έχουν επέλθει µε
τη µείωση της ανταγωνιστικότητας και µε συνέπειες τη µείωση του επιπέδου
διαβίωσης και την αυξανόµενη ανισότητα και κοινωνική πόλωση.
Οι σχεδιαζόµενες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης καλούνται να ανταποκριθούν
στις
νέες
κοινωνικές ανάγκες,
αναπτύσσοντας δηµιουργικούς τρόπους
αντιµετώπισης κρίσιµων ζητηµάτων, όπως:
• η αύξηση της ανεργίας,
• η επιβράδυνση της ανάπτυξης, η µείωση της εγχώριας κατανάλωσης, και η
ένταση της ύφεσης κυρίως σε περιοχές που οι οικονοµίες τους εξαρτώνται
από παραδοσιακούς κλάδους,
• η έλλειψη ιδιωτικής χρηµατοδότησης,
• οι περικοπές στις δηµόσιες επενδύσεις και οι µειωµένες δηµόσιες δαπάνες,
• η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός.

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Η µεθοδολογία της προσέγγισης CLLD
Η µεθοδολογία που αφορά την προσέγγιση CLLD για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ):
Επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες περιοχές παρέµβασης,
Αναπτύσσεται µε πρωτοβουλία κοινοτήτων, από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης
(ΟΤ∆),
• Υλοποιείται µέσω ολοκληρωµένων και πολυτοµεακών στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης ανά περιοχή, σχεδιασµένων να λαµβάνουν υπόψη τις τοπικές
ανάγκες και δυναµική,
• Περιλαµβάνει καινοτόµα χαρακτηριστικά, δικτύωση και συνεργασία,
• Αξιοποιεί τις διασυνδέσεις µεταξύ τοµέων και φορέων µε τρόπους που έχουν
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα
ενισχύοντας εκείνα των εθνικών και
περιφερειακών προγραµµάτων.
Αυτή η ενιαία µεθοδολογία επιτρέπει τη συνδεδεµένη και ολοκληρωµένη χρήση των
ταµείων για την υλοποίηση στρατηγικών τοπικών ανάπτύξης.
Η
συνδυασµένη
χρήση
των
ταµείων
καθιστά
τη
συγκεκριµένη
µεθοδολογία ιδανική για την ανάπτυξη δεσµών µεταξύ αστικών, αγροτικών και
αλιευτικών περιοχών.
•
•

Τα βασικά συστατικά µέρη της προσέγγισης CLLD
•

•
•

Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), που απαρτίζονται από εκπροσώπους των
τοπικών δηµοσίων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονοµικών συµφερόντων
(παραγωγικούς, περίβαλλοντικούς, πολιτιστικούς φορείς κλπ.), όπως:
επιχειρηµατίες και οι ενώσεις τους, τοπικές αρχές, συνοικιακές ή τοπικές
ενώσεις,
οµάδες
πολιτών, κοινοτικές και εθελοντικές οργανώσεις κλπ.
Οι στρατηγικές ανάπτυξής οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές και
συµβατές µε τα στόχους των ταµείων µέσω των οποίων υποστηρίζονται.
Οι περιοχές και οι πληθυσµοί που καλύπτονται από τη στρατηγική
ανάπτυξης, καθορίζονται από την ΟΤ∆ και πρέπει να στοχεύουν σε
περιοχές µε πληθυσµό από 10.000 έως 150000 κάτοικους. Οι
περιοχές πρέπει επίσης να αποτελούνται από ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε
πληθυσµό µικρότερο από 15.000 κατοίκους, µε εξαίρεση τα µικρά νησιά.

Τα χαρακτηριστικά της ολοκληρωµένης και πολυτοµεακής τοπικής στρατηγικής
Οι τοπικές συµπράξεις πρέπει να σχεδιάζουν / εφαρµόζουν στρατηγικές που να
προσθέτουν αξία σε ότι προϋπάρχει, να κινητοποιούν προηγούµενα επιτεύγµατα,
κατά τρόπο που υλοποιεί πλήρως τους τοπικούς εδαφικούς δεσµούς.
Η ολοκλήρωση σηµαίνει:.
• επικέντρωση σε ένα ή περισσότερα ζητήµατα ή στόχους που
κινητοποιούν την κοινότητα,
• οικοδόµηση δεσµών µε άλλους τοµείς και παράγοντες που µπορούν
να επηρεάσουν την κατάσταση,.
• σύνδεση υποβαθµισµένων περιοχών µε περιοχές όπου υπάρχουν ευκαιρίες,

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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•
•

ανάπτυξη δεσµών µεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών
επιπέδων
διακυβέρνησης,
εξασφάλιση της αλληλουχίας και της σύγκλισης µεταξύ των διαφορετικών
µέτρων τοπικής στήριξης για την επίτευξη των ίδιων στρατηγικών στόχων.

Τα καθήκοντα της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆)
Η ΟΤ∆ έχει ως καθήκον τον προσδιορισµό την υλοποίηση της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης, λαµβάνοντας αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των χρηµατοδοτικών
πόρων και τη διαχείριση τους.
Η ΟΤ∆ είναι αποτελεσµατική όταν:
• Οµαδοποιεί
και
συνδυάζει
τους
διαθέσιµους
ανθρώπινους
και
χρηµατοδοτικούς πόρους του δηµόσιου τοµέα, του ιδιωτικού τοµέα, της
κοινωνίας των πολιτών και των εθελοντικών φορέων.
• Συγκεντρώνει τους τοπικούς φορείς γύρω από συλλογικά έργα και
πολυτοµεακές δράσεις, προκειµένου να επιτύχουν συνέργια, κοινό
ιδιοκτησιακό καθεστώς και κρίσιµη µάζα για τη βελτίωση της οικονοµικής
ανταγωνιστικότητας της περιοχής.
• Ενισχύει το διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ των φορέων, διευκολύνοντας
την εξεύρεση λύσεων σε ενδεχόµενες διενέξεις.
• ∆ιευκολύνει, µέσω της αλληλεπίδρασης των διαφορετικών εταίρων -που
προέρχονται από διαφορετικούς κοινωνικοοικονοµικούς φορείς- τις
διαδικασίες προσαρµογής και αλλαγών, τη διαφοροποίηση της οικονοµίας
και της ποιότητας ζωής, το συνυπολογισµό των περιβαλλοντικών
προβληµατισµών κλπ.
Τα ειδικά καθήκοντα µίας ΟΤ∆ είναι τα ακόλουθα:
• Η ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να
υλοποιούν πράξεις.
• Ο καθορισµός µίας διαφανούς διαδικασίας καθορισµού αντικειµενικών
κριτηρίων για την επιλογή των έργων.
• Η διασφάλιση της συνοχής µε τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.
• Η προετοιµασία και δηµοσίευση
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, µε
καθορισµό τών κριτηρίων επιλογής.
• Η παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης.
• Η επιλογή πράξεων και ο καθορισµός του ποσού υποστήριξης.
• H παρακολούθηση της εφαρµογής της στρατηγικής και των
χρηµατοδοτούµενων έργων και η εκτέλεση δραστηριοτήτων αξιολόγησης
της στρατηγικής.
Οι ΟΤ∆ πρέπει να ανοίξουν σε πρώιµο στάδιο διάλογο µε τις αρµόδιες ∆ιαχειριστικές
Αρχές για να εξασφαλίσουν ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους θα ληφθούν
υπόψη κατά τη σχεδίαση των προγραµµάτων.

Νοµική δοµή της ΟΤ∆ και όργανο αποφάσεων
Οι τοπικές κοινότητες µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια υφιστάµενη ή νέα νοµική
οντότητα, µε µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, ως ΥΠΟΛΟΓΟ ΦΟΡΕΑ για νοµικά,
διοικητικά και δηµοσιονοµικά θέµατα.
ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Το καταστατικό της εταιρικής σχέσης πρέπει να εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό της
χαρακτήρα.
Πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική των τοπικών µερών που συµπράττουν, ανοικτή
και διαφανής, να λογοδοτεί στον τοπικό πληθυσµό και στους χρηµατοδότες της και
να διαθέτει την ικανότητα διαχείρισης δηµόσιων κονδυλίων.
Η ικανοποιητική οικονοµική ρευστότητα είναι επίσης απαραίτητη.
Το επίπεδο λήψης αποφάσεων εκχωρείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος
(Ε∆Π), η οποία µπορεί να συµπίπτει µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα, εφόσον
αυτό καλύπτει την αναγκαία σύνθεση, ήτοι:
• Συµµετοχή φορέων που εκπροσωπούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου όχι
µικρότερη από 30%, και
• Συµµετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών όχι µικρότερη από 50%.

Η επιλογή των περιοχών χρηµατοδότησης / εφαρµογής της προσέγγισης CLLD
Η χρηµατοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα
υποβάλουν οι ΟΤ∆.
Η επιλογή / έγκριση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα γίνει στο πλαίσιο
ανταγωνιστικής διαδικασίας (ανοιχτού διαγωνισµού), µε κριτήρια που θα αφορούν
ενδεικτικά στην καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής, στη συµβολή της στην
επίτευξη των αποτελεσµάτων του προγράµµατος, και στη διαχειριστική επάρκεια
του υπόλογου φορέα.
Στις επιτροπές επιλογής θα µετέχουν εκπρόσωποι των ∆ιαχειριστικών Αρχών των
εµπλεκόµενων κατά περίπτωση ταµείων και Περιφερειών.
Συνολικά θα επιλεγούν κατά µέγιστο αριθµό 50 περιοχές, οι οποίες συνολικά θα
πρέπει να καλύπτουν µέχρι το 100% των αγροτικών περιοχών της χώρας. Για την
ενδυνάµωση των τοπικών φορέων στην προπαρασκευή και κατάρτιση των τοπικών
στρατηγικών, προβλέπεται σχετικό υπο-µέτρο στήριξης της διαδικασίας

Συµπεράσµατα
Η προσέγγιση CLLD είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο , ειδικά σε περιόδους κρίσης,
που υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες να καινοτοµήσουν και να κάνουν σταθερά
βήµατα προς πιο αποτελεσµατικές µορφές οικονοµικής, βιώσιµης και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξης, µε ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις περιοχές
εφαρµογής.
Η προσέγγιση βασίζεται στην. "περιοχή παρέµβασης", η οποία εκπροσωπεί µία
συνεκτική και οµοιογενή ανθρωπογεωγραφική ενότητα που χαρακτηρίζεται
από κοινή ιστορία/πολιτισµό, παραδόσεις και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά,
ανάγκες και προσδοκίες.
Η δηµιουργία τοπικού προγράµµατος CLLD αποτυπώνει τις σχέσεις που
αναπτύσσονται στο τρίπτυχο "περιοχή παρέµβασης - τοπική σύµπραξη αναπτυξιακή στρατηγική".

ΑΟΕ ∆ΚΤ/∆ΓΚ
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Η
επιτυχής
σχεδίαση
και
εφαρµογή
µίας
τοπικής
αναπτυξιακής
στρατηγικής προϋποθέτει:
• την απόφαση για αλλαγή, µε αφετηρία το όραµα της κοινότητας και την
αποσαφήνιση των κοινών µακροπρόθεσµων στόχων,
• την οικοδόµηση εµπιστοσύνης και συµµαχιών σε ατοµικό και οµαδικό
επίπεδο,
• τη συµφωνία για µία δοµή σύµπραξης που θα ενσωµατώνει
διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και εµπειριών,
• την αναγνώριση και δηµιουργική ενσωµάτωση της πολυµορφίας και
της πολυπλοκότητας,
• τη
δικτύωση,
συνεργασία
και συσπείρωση
των δυνάµεων της
περιοχής,
• την αξιοποίηση, ανταλλαγή και διάχυση της υπάρχουσας και της νέας
γνώσης, και
• την
ανάδειξη της τοπικής
ταυτότητας, µε
δηµιουργία νέων
προοπτικών που σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισµό.
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