Θεσσαλονίκη, 26-9-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα
Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε στις
24/9/2018 η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για έργα Δημοσίου Χαρακτήρα στο
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ν. Θεσσαλονίκης
ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) στην περιοχή του Δήμου
Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα.
Οι προτάσεις αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
Συνολικά υποβλήθηκαν 10 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό (Δημόσια
Δαπάνη) 1,95 εκ. € περίπου, ενώ το ποσό που προκηρύχθηκε ανέρχεται σε
συνολικά σε 1,35 εκ. €.
Η Πρόσκληση αφορούσε σε παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, όπως υποδομές
μικρής κλίμακας, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, αναπλάσεις χώρων, έργα υποστήριξης του τουρισμού,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, δράσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, κλπ.
Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν ποσοστό 83,53% αφορά έργα Δήμων και
16,47% έργα λοιπών φορέων.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φυσικών φακέλων των δικαιολογητικών
των αιτήσεων στήριξης (5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής) θα ξεκινήσει άμεσα η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων
Για την ΑΝΕΘ
Τσουκνιδάς Ιωάννης
Πρόεδρος ΕΔΠ

Πίνακας Προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά Υποδράση
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

19.2.4.1

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας
(ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία
εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα
δημόσια έργα.

2

1.000.000,00

450.000,00

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών
(ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)

1

600.000,00

250.000,00

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε
υπηρεσίες, υποδομές αναψυχής, ανάπλασης
χώρων
εντός
οικισμών,
τουριστικές
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)

0

0,00

300.000,00

1

49.800,00

50.000,00

6

303.685,88

250.000,00

0

0,00

50.000,00

1.953.485,88

1.350.000,00

19.2.4.4

19.2.4.5
19.2.5.1

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις,
που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των
χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων
με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κοινωνικό - οικονομικών πτυχών,
καθώς
και
δράσεις
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου μύλοι, γεφύρια)
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

