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1. Χαιρετισμός - Μήνυμα του κ. Θεοδωρίδη Ι. Θεόδωρου Προέδρου Δ.Σ 
και Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας για το νέο ηλεκτρονικό έντυπο της ΑΝ.ΠΕ.

Στο νέο, αβέβαιο και πολυτάραχο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για την 
Ελλάδα και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) ως μοχλός ανάπτυξης έχει αναλάβει ένα νέο ρόλο, μία νέα 
αποστολή που είναι «η αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης 
στην τοπική κοινωνία και οικονομία» αντιλαμβανόμενη την διεθνή οικονομική 
ύφεση και τη συνεχώς εντεινόμενη κρίση που πλήττει τη χώρα μας, αλλάζοντας τις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες και καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για 
προώθηση ενός διαφορετικού μοντέλου δραστηριοποίησης και συνεργασίας 
μεταξύ των τοπικών αρχών και φορέων.

Με την ενεργό εμπλοκή όλων των μετόχων της εταιρείας, έχουμε αναλάβει την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που απευθύνονται στην 
πραγματική οικονομία της Πέλλας και με απώτερο στόχο τη «δημιουργία 
πρωτογενούς πλεονάσματος σε τοπικό επίπεδο». Είναι ένας στόχος σαφής και 
ρεαλιστικός που βασίζεται στον πολιτισμικό και φυσικό πλούτο της περιοχής.

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) έχει διακριθεί για 
καινοτόμες δράσεις που έχει αναλάβει στο παρελθόν, για την αποδοτική 
αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και τη σημαντική συμβολή της στην 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματιών σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

Το  νέο ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο της εταιρείας αποτελεί ένα  σύγχρονο 
μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας, των κοινωνικών 
εταίρων, των πολιτών και ενδιαφερόμενων επενδυτών για όλες τις σημαντικές 
δράσεις και προγράμματά της.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) εύχομαι καλή περιήγηση και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα 
σχόλια και τις προτάσεις σας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες και το 
περιεχόμενο των δράσεων μας με ορίζοντα την κοινωνική και οικονομική ευημερία 
της περιοχής μας. 

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
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2. ΝΕΟ LEADER: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β’ ΦΑΣΗΣ

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στην ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της αριθ. πρ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 
1839/Β/2016) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης στο οποίο και εγκρίθηκε με υψηλή βαθμολογία  η συμμετοχή 
της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.(ΑΝ.ΠΕ)

Το πρώτο στάδιο αφορούσε την προετοιμασία του τοπικού προγράμματος και
ειδικότερα το εταιρικό σχήμα του φορέα και τον καθορισμό της περιοχής 
εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.

Η δεύτερη φάση την οποία επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η Αναπτυξιακή Πέλλας  
Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ αφορά αποκλειστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης. Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής η Αναπτυξιακή Πέλλας 
Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα διαβούλευσης με τη συμμετοχή 
του συνόλου των τοπικών κοινωνιών – τόσο των συλλογικών φορέων όσο και των 
απλών πολιτών – με την κατάθεση προτάσεων, προβληματισμών και ιδεών ώστε να 
συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος και αυτό να 
ενσωματώσει τις προσδοκίες και τις επιθυμίες του τοπικού πληθυσμού και να 
απαντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις αυτή την 
περίοδο αφορούν αποκλειστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης. Η δεύτερη φάση θα υποβληθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη την 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT 
για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών 
φορέων και πληθυσμού όπως αυτές θα προκύψουν από τις ενέργειες 
διαβούλευσης, θα καθορίσει τους στόχους του τοπικού προγράμματος 
CLLD/ LEADER, καθώς και τη στρατηγική για την επίτευξη των στόχων αυτών.
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3. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ CLLD / LEADER 2014 – 2020

Τι είναι το πρόγραμμα LEADER;

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 καταρτίστηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη μέσω LEADER που
αφορά την ενίσχυση δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης
αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, τη διαφοροποίηση προς μη
γεωργικές δραστηριότητες, τη στήριξη της δημιουργίας πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την ανακαίνιση και 
ανάπτυξη χωριών, τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς και 
της ποιότητας ζωής καθώς και την ενίσχυση καινοτομικών δράσεων.

Τι περιλαμβάνει;

Το πρόγραμμα LEADER μπορεί να χρηματοδοτήσει ενδεικτικά τις παρακάτω
δράσεις:

1. Δημιουργία - επέκταση – εκσυγχρονισμό μικρών βιοτεχνιών –οικοτεχνιών,
μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών, κτηνοτροφικών και
δασοκομικών προϊόντων
2. Δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής και παροχής
υπηρεσιών
3. Ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων και υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.
4. Δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής
5. Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων
6. Βελτιώσεις, αποκαταστάσεις και αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων για
κοινωφελής σκοπούς και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου
7. Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού
8. Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης

Ποιοι ενισχύονται;

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να είναι : Υφιστάμενες επιχειρήσεις ή
επιχειρήσεις υπό ίδρυση, Γεωργοί ή / και μέλη αγροτικού νοικοκυριού, λοιπά
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άνεργοι, γυναίκες, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Νομικά
Πρόσωπα ΟΤΑ.

Ποιο είναι το ανώτερο κόστος ανά ενέργεια και ποιο το ποσοστό 
ενίσχυσης;

Ανάλογα με την επένδυση το μέγιστο κόστος φτάνει από 300.000,00 έως  
600.000,00 € (πλέον ΦΠΑ). Ελάχιστο κόστος δεν υπάρχει, υπό την προϋπόθεση το 
επενδυτικό σχέδιο να εξασφαλίζει τον ολοκληρωμένο και λειτουργικό του 
χαρακτήρα. Το ποσοστό ενίσχυσης (δημόσια δαπάνη) κυμαίνεται από 45% έως 
65% (κανόνας De minimis)
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Ποια είναι η περιοχή παρέμβασης;

Σε σχέση με το LEADER (άξονας 4 του ΠΑΑ) που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη 
περίοδο η περιοχή παρέμβασης αλλάζει. Επιλέξιμες για ένταξη είναι πλέον 
επενδύσεις ή δράσεις που θα υλοποιηθούν σε όλα τα δημοτικά Διαμερίσματα του 
Νομού Πέλλας , πλην των Δημοτικών Διαμερισμάτων των πόλεων της Έδεσσας και 
των Γιαννιτσών που δεν δύναται να αποτελεί περιοχή παρέμβασης του 
προγράμματος. Το LEADER σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή 
Πέλλας  Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με την συνέργεια των Τοπικών Φορέων και του 
τοπικού πληθυσμού.

Μία ιδέα της πρότασης της Αναπτυξιακής Πέλλας  Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ……..
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Δημιουργικό - Ιδέα

▪ Θεοδωρίδης Ι. Θεόδωρος, 
Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας –
Πρόεδρος ΔΣ ΑΝ.ΠΕ

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος 
σύνταξης

▪ Kιοσέογλου Ιορδάνης, Γενικός 
Διευθυντής

Υπεύθυνος δημιουργικού

▪ Τζέκος Ευριπίδης- Ιωάννης, 
Πληροφορικός

Συντακτική Ομάδα

 Κιοσέογλου Ιορδάνης, 
Οικονομολόγος, Λογιστής

 Καλτσίδης Ιωάννης, 
Περιβαλλοντολόγος

 Πετσινάρη Αναστασία, 
Διοικητικός

 Ζάχου Άννα, Μηχανικός 

Στοιχεία Εταιρείας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.)

Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ. 
58200 Έδεσσα
DEVELOPMENT AGENCY OF 
PELLA
14, Sakellaropoulou str, GR 
58200 Edessa, Greece
T: (+30)2381024858
F: (+30)2381023181
Email: anpe@otenet.gr
www.anpe.gr
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4. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας προέβη στην προδημοσίευση
της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ –
Καινοτομώ» η οποία έχει ως βασικό στόχο
την σύνδεση της έρευνας και της
καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με
σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική
καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση
και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση
ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις
και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική
ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες
τρεις (3) παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3)
κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου
ανέρχεται σε 126.000.000€.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η
δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας
01 και 01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό
σύνδεσμο: 

http://www.eydeetak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I491458&JScript=1

Αυτά για αρχή ………
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