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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας για τους
αγροτικούς οικισµούς

∆ηµιουργία συµπληρωµατικών υποδοµών για την επέκταση και βελτίωση
υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων (π.χ.
αντλιοστάσια, συστήµατα εξοικονόµησης ύδατος, συστήµατα χλωρίωσης,
αποχέτευση όµβριων υδάτων), µη συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασης των
δικτύων
Ανάπτυξη πιλοτικών συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων
(π.χ. ανακύκλωση, κοµποστοποίηση)
ύδρευση - αποχέτευση
Βελτίωση τοπικής οδοποιίας (π.χ. εσωτερική οδοποιία, τοπικές οδοί,
< 2.000.000,00
υπόλοιπα
σήµανση, παρεµβάσεις οδικής ασφάλειας)
< 600.000,00
Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. διαµόρφωση
υπαίθριων χώρων, δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, δηµόσιος
φωτισµός και σήµανση)
∆εν υποστηρίζεται µέσω του υποµέτρου η δηµιουργία υποδοµών που
εξυπηρετούν τον πρωτογενή τοµέα (π.χ. εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά
δίκτυα, αγροτική οδοποιία).

∆ηµιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσµό

• ∆ηµιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισµός πολύ-λειτουργικών χώρων και
τοπικών/κοινοτικών αταστηµάτων για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, και
ενηµέρωσης (π.χ. εξυπηρέτηση πολιτών, πρόσβαση σε ΤΠΕ, δηµιουργική
απασχόληση και φροντίδα ηλικιωµένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση
δηµοτικών/κοινωνικών ιατρείων-φαρµακείων-παντοπωλείων, συµβουλευτική
υποστήριξης σε γυναίκες – άνεργους, περιβαλλοντικές δραστηριότητες)
• ∆ηµιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισµός υποδοµών αναψυχής, πολιτισµού
και συναφών δραστηριοτήτων (π.χ. αθλητικά/πολιτιστικά κέντρα, ωδεία,
βιβλιοθήκες, κέντρα νέων)
<500.000,00
• ∆ηµιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισµός δηµοσίων υποδοµών για την
προώθηση και εµπορία τοπικών αγροτικών ή άλλων προϊόντων π.χ.
τοπικές/δηµοτικές αγορές, αγορές παραγωγών
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, περιλαµβάνονται ενέργειες αναβάθµισης δηµόσιων
κτηρίων (π.χ. αποκατάσταση όψης, ενεργειακή αναβάθµιση) και προµήθεια
εφαρµογών/εξοπλισµού (π.χ. ΤΠΕ)
∆εν καλύπτεται η ανάπτυξη βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών
υποδοµών (βλ. σχολεία, κέντρα υγείας), παρά µόνο συµπληρωµατικές ενέργειες
(π.χ. εκπαιδευτικός κήπος σε περιβάλλοντα χώρο σχολείου).
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∆ηµιουργία δηµόσιων τουριστικών υποδοµών και
υποδοµών αναψυχής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
• ∆ηµιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης (π.χ. γραφεία, κέντρα ενηµέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών)
• Σήµανση τοπικών αξιοθέατων, µνηµείων και άλλων σηµείων τουριστικού
ενδιαφέροντος
• ∆ηµιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδροµών, µονοπατιών σε περιοχές της
υπαίθρου
• ∆ηµιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισµός υποδοµών για
επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε
περιοχές της υπαίθρου συµπεριλαµβανοµένου συναφούς εξοπλισµού (π.χ.
< 300.000,00
εξυπηρέτηση – ασφάλεια - προσβασιµότητα επισκεπτών, πυρόσβεση,
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών)
• ∆ράσεις προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των
περιοχών (π.χ. δηµιουργία ΤΠΕ εφαρµογών και ιστοσελίδων e- τουρισµού,
παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, καταχωρήσεις, ηµερίδες –
εκδηλώσεις, συµµετοχή σε εκθέσεις )

7.6.1

Έργα αποκατάστασης και διατήρησης φυσικής και αισθητικής αξίας περιοχώντοπίων, (π.χ. φυτοτεχνικές εργασίες, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη, µικρής
κλίµακας τεχνικά έργα για την προστασία του εδάφους, καθαρισµός – προστασία
υδάτινων απορροών, αποκατάσταση υποβαθµισµένων τοπίων και χώρων της
υπαίθρου π.χ. χώρων απόρριψης απορριµµάτων)
Παρεµβάσεις βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των περιοχών
(π.χ. µονοπάτια – διαδροµές περιήγησης, θέσεις θέας, σήµανση περιοχών,
∆ράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς καταφύγια, έργα υποδοµής για τη βελτίωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας,
κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, δηµιουργία κέντρων επισκεπτών και
των αγροτικών περιοχών
ενηµέρωσης σε προστατευόµενες περιοχές) και συναφής εξοπλισµός
(π.χ. ασφάλεια επισκεπτών, πυρόσβεση)
Εκπόνηση µελετών σχετικά µε τους τοπικούς φυσικούς πόρους (π.χ.
καταγραφή ειδών βιοποικιλότητας, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης)
Ενέργειες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (εκπόνηση και υλοποίηση
προγραµµάτων και δράσεων ενηµέρωσης - δηµοσιότητας, ψηφιακές εφαρµογές,
δικτύωση φορέων)

7.6.2

Αποκατάσταση, ανάδειξη και αύξηση της επισκεψιµότητας κτισµάτων της
αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και αγροτικής κληρονοµιάς µε ιδιαίτερη,
αισθητική και ιστορική αξία όπως:
• αναπλάσεις όψεων και αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων
κτιρίων και άλλων κτισµάτων (π.χ. βρύσες, γεφύρια),
συµπεριλαµβανοµένων αυτών όπου υπήρχε αγροτική παραγωγική
δραστηριότατα αλλά σήµερα είναι µόνο επιδεικτικού σκοπού (π.χ.
ελαιοτριβεία, πατητήρια, νερόµυλοι, νεροτριβές).
Συµπεριλαµβάνονται και ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.
• Ενέργειες ανάδειξης, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική,
αγροτική και λαογραφική κληρονοµιά και την τοπική αγροτική οικονοµία (π.χ.
µελέτες καταγραφής εθίµων, σχετικές ηλεκτρονικές εφαρµογές, δηµιουργία
εκθετηρίων – συλλογών, δηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών, διοργάνωση
εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και προϊόντων,
παραδοσιακών επαγγελµάτων και καλλιεργειών και λοιπές σχετικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις από συλλογικούς – τοπικούς φορείς), συµπεριλαµβανοµένης της
προµήθειας συναφούς εξοπλισµού (π.χ. µουσικών οργάνων, στολών)

∆ράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονοµιάς των αγροτικών περιοχών

< 500.000,00

< 500.000,00 δηµοσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις (µη
παραγωγική δραστηριότητα)

