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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 

«σεδιάζοςμε ηο Νέο LEADER και ηο LEADER Αλιείαρ 2014-2020» 

 
ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

 

Η Αλαπηπμηαθή Καβάιαο απνηειεί ηελ Οκάδα Τνπηθήο Δξάζεο (ΟΤΔ) γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ πξνγξακκάησλ LEADER γηα ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο 
ζην Ννκφ Καβάιαο. Τα ηνπηθά πξνγξάκκαηα LEADER πνπ πινπνίεζε είραλ κεγάιε 
επηηπρία θαη έρνπλ θαηαθέξεη λα αιιάμνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Ννκνχ Καβάιαο. 

 

Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ (ΥΠΑΑΤ) δεκνζίεπζε ζηηο 14/6/2016 
ηελ λέα πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο 
CLLD/LEADER θαη ηνπ LEADER Αιηείαο. 

 
Η Αλαπηπμηαθή Καβάιαο, ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο απηήο ζα ππνβάιεη δχν 
πξνηάζεηο:  

 

 κία πξφηαζε για ηην Πεπιθεπειακή Δνόηηηα Καβάλαρ και Θάζος για 
ηο CLLD/LEADER 2014-2020 γηα δξάζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ 
ην Επξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΕΓΤΑΑ) αιιά θαη 
απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΕΤΘΑ) θαη ην ΥΠΑΑΤ 
(πνιπηακεηαθφ πξφγξακκα) θαη  

 
 κία πξφηαζε πνπ θα αθοπά μόνο ζηο LEADER Αλιείαρ κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε κφλν ηνπ Τακείνπ Αιηείαο θαη ηνπ ΥΠΑΑΤ. Η πεξηνρή 
απηή ζα αθνξά ηε Δεκνηηθή ελφηεηα Καβάιαο. 

 
Τν «CLLD» (COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT, πνπ ζεκαίλεη «Τνπηθή Αλάπηπμε κε 

Πξσηνβνπιία Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΤΑΠΤνΚ)), είλαη ε κέζνδνο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, βαζηζκέλε ζην ζσεδιαζμό ηηρ αναπηςξιακήρ ζηπαηηγικήρ από ηον 

ίδιο ηον ηοπικό πληθςζμό (ζσεδιαζμόρ «από κάηω ππορ ηα πάνω»), ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε 

φια ηα πξνγξάκκαηα LEADER θαη ζα εθαξκνζηεί θαη ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014-2020. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ               

Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία 

Ο.Τ.Α.  

Αρ. ΜΑΕ  26632/53/Β/92/005   

 

http://www.ankavala.gr./


Σην πιαίζην απηφ, νη πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην εηαηξηθφ ζρήκα ησλ 
Οκάδσλ Τνπηθήο Δξάζεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ην πξφγξακκα θαη νη Επηηξνπέο 
Δηαρείξηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ απηψλ, απνηέιεζαλ αληηθείκελν πνιχκελεο δηαβνχιεπζεο 
κε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο εηαηξείαο, ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο, ηνπο Δήκνπο ηνπ Ννκνχ, ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη θνξείο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ 
ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. 

 

Επηπιένλ, ε Αλαπηπμηαθή Καβάιαο για ηην εςπεία ενημέπωζη ηων θοπέων και ηος 

ηοπικού πληθςζμού, δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο. 

  
Γηα ηνλ νινθιεξσκέλν θαη επηηπρή ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ, είλαη 
απαξαίηεηε ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη θνξέσλ ζηηο 
ελέξγεηεο ελεκέξσζεο. Οη θνξείο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ν ηνπηθφο πιεζπζκφο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο, απφςεηο θαη ηδέεο, ηφζν γηα ηελ πεξηνρή 
παξέκβαζεο θαη ην εηαηξηθφ ζρήκα, φζν θαη γηα ην επελδπηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ. 

 

Σηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη άκεζα, ζηειέρε ηεο Αλαπηπμηαθήο 
Καβάιαο ζα παξνπζηάζνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ 
πξνγξακκάησλ CLLD/LEADER θαη LEADER Αιηείαο, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηνπ ΕΠΑΛΘ 2014-20120, θαζψο θαη ηελ πξνηεηλφκελε πεξηνρή 
εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζηελ Ύπαηζξν ηνπ Ννκνχ Καβάιαο. 

 

Σηηο εθδειψζεηο απηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θνξείο (εθπξφζσπνη ησλ ΟΤΑ, 
επηρεηξήζεηο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζχιινγνη, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο, Μ.Κ.Ο. 
θιπ.) θαη ηνπηθφο πιεζπζκφο. 
 

Τν πξφγξακκα ησλ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ έρεη σο εμήο: 

 
 

1. ΘΑΟ: Σπίηη 21/6/2016 και ώπα 19.30, ζην Καινγεξηθφ Ληκέλα ηνπ Δ. Θάζνπ 
 

2. ΚΑΒΑΛΑ: Παπαζκεςή 08/07/2016 και ώπα 19.00  ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Επηκειεηεξίνπ Καβάιαο, Δ/λζε Οκνλνίαο 50 
 

3. ΚΔΡΑΜΩΣΗ: Πέμπηη 08/07/2016 και ώπα 20.30, ζην Δεκνηηθφ θαηάζηεκα 
Κεξακσηήο (πξψελ Δεκαξρείν)  

4. ΚΑΒΑΛΑ: Γεςηέπα 11/07/2016 και ώπα 20.00, ζην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 
Δήκνπ Καβάιαο, Δ/λζε Κχπξνπ 10 

 

 
Η άπνςε θαη ε εκπεηξία φισλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην κέιινλ ηνπ Ννκνχ, θαζψο ζα 
ζέζεη ηηο αλαπηπμηαθέο βάζεηο θάζε πεξηνρήο γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 
Οθείινπκε φινη λα αμηνπνηήζνπκε ηελ επθαηξία πνπ δίλεηαη λα ζρεδηάζνπκε καδί ηελ 
θνηλή καο πξννπηηθή.  



 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα, ηηο πεξηνρέο 
παξέκβαζεο, ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θιπ, παξαθαιψ ελεκεξσζείηε απφ ηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηεο Αλαπηπμηαθήο Καβάιαο (www.ankavala.gr) 

 


