ΟΧΕ ΜΑΝΗΣ
«ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 2020»

«Σχεδιασμός της Στρατηγικής και του Σχεδίου
Δράσης για την ΟΧΕ Μάνης στο πλαίσιο του ΠΕΠ
“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020”»

ΟΧΕ – Τι είναι;


ΟΧΕ : Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις



Εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών
στρατηγικών συγκεκριμένων περιοχών /
Χωρικών Ενοτήτων



Οι περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται για τις σημαντικές
αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να
μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.



Υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 -2020»



Συγχρηματοδότηση: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ

Απαιτήσεις για την εκπόνηση της
μελέτης ΟΧΕ
Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης :

Αναλυση εξέλιξης κοινωνικοοικονομικών
χαρακτηριστικών της περιοχής

Εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας /
οργάνωση της παραγωγικής επιχειρηματικής βάσης

Απόθεμα, φυσικών και πολιτιστικών πόρων /
προστασία και αξιοποίηση

Βασικές υποδομές

Κοινωνικές υποδομές

Κοινωνικές επιχειρήσεις

Εθνικός, περιφερειακός και τοπικός χωροταξικός σχεδιασμός

•Βιβλιογραφικά
δεδομένα
•Μελέτες – Έρευνες
•Διαβουλεύσεις

SWOT Analysis
•Ανάγκες
•Ιεράρχηση αναγκών

Διαβουλεύσεις με
Τοπικούς Φορείς

Σύνδεση Στρατηγικής με στόχους
ΠΕΠ Πελοποννήσου και RIS3

Προσδιορισμός
Στρατηγικής
& Ειδικών Στόχων

Επενδυτικές Προτεραιότητες –
Κατανομή Προϋπολογισμού
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ
ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
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Επενδυτικές Προτεραιότητες – Κατηγορίες
Παρέμβασης / Επιλέξιμων έργων ΟΧΕ

Αφορούν μόνο
σε στερεα
απόβλητα

Αφορούν
μόνο σε
υγρά λύματα
Πλην
αγροτικής
οδοποιίας

Πλην
αλιευτικών
καταφυγίων

Ενίσχυση Ιδιωτικών επενδύσεων
(α΄)


Ανάγκη προσδιορισμού του ενδιαφέροντος για επενδύσεις ανάλογα
με την φύση της επένδυσης.







1.
2.
3.
4.

Ίδρυση νέας επιχείρησης
Επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας (νέο προϊόν)
Εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού
Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας

Υποχρεώσεις διατήρηση σε λειτουργία τουλάχιστον τριετία (ΜΜΕ)
μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ενίσχυση Ιδιωτικών επενδύσεων
(β΄)


Εκτός των κλασικών επενδυτικών δαπανών (κτιριακά,
μηχανήματα, εξοπλισμός) δύναται να προστεθεί η συμβουλευτική
υποστήριξη, η συμμετοχή σε εκθέσεις.



Απαιτούμενο ύψος επένδυσης αποτελεί βασική επιλογή για
μικρές επενδύσεις χρήση de minimis (ύψος ενίσχυσης 65%
συνολική επένδυση μέχρι 300.000 Ευρώ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΤΡΙΕΤΙΑ)



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στην πρώτη
μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
της συνθήκης), δασικά προϊόντα, αλιευτικά προϊόντα.

Παρεμβάσεις για ανθρώπινο
δυναμικό


Κοινωνική ένταξη



Πρωτοβάθμια υγεία



Ένταξη στην αγορά εργασίας



Προϋπόθεση οι δικαιούχοι ανήκουν σε μειονεκτούσες
ομάδες πληθυσμού όχι ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ. Αποφυγή
προτάσεων που περιλαμβάνουν αντίστοιχες δράσεις
που θα χρηματοδοτηθούν οριζόντια από το ΠΕΠ ή τα
ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δείκτες αποτελέσματος ΟΧΕ με βάση
το ΠΕΠ Πελοποννήσου

Επιλογή έργων - πράξεων








Επιλύουν /αμβλύνουν υψηλής ιεράρχησης προβλήματα/ανάγκες
Αριθμός άμεσα ωφελούμενων από κάθε έργο / πράξη
Συμβολή στη δημιουργία ή/και στην αύξηση των διαλειτουργικών
σχέσεων μεταξύ των Δήμων της ΟΧΕ όσο και με γειτνιάζοντες
Δήμους
Συνέργεια με άλλα προτεινόμενα έργα / πράξεις της ΟΧΕ
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας (αναπτυξιακής αναγκαιότητας)
Ωριμότητα προτεινόμενων πράξεων / έργων δημοσίων επενδύσεων
ΕΤΠΑ
Τεχνικό Επίπεδο (προμελέτες, κύριες/συνοδευτικές μελέτες κλπ)
 Διοικητικό Επίπεδο (αναγκαίες αδειοδοτήσεις)




Εάν το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει έργα/πράξεις χωρίς καν προμελέτες με αθροιστικό
προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης που
αναφέρεται σε έργα / πράξεις δημοσίων επενδύσεων ΕΤΠΑ, το Σχέδιο Δράσης και συνολικότερα η
πρόταση χρηματοδότησης της Στρατηγικής ΟΧΕ, απορρίπτεται.

Ερωτηματολόγια Διαβούλευσης
Έντυπο (1) προτάσεων Τοπικών Φορέων και πολιτών
(Δημόσια Έργα)


Έντυπο (2) προτάσεων Τοπικών Φορέων και πολιτών
(Ιδιωτικές Επενδύσεις)




Αποστολή ερωτηματολογίων σχολίων στα e-mail των Δήμων (με θέμα
“Προτάσεις για την ΟΧΕ Μάνης»)



Δήμος Ανατολικής Μάνης : oxe-manis@1315.syzefxis.gov.gr
Δήμος Δυτικής Μάνης : info@dimosdytikismanis.gr

Επόμενα βήματα


Εκπόνηση σχεδίου Αναπτυξιακής Στρατηγικής της περιοχής ΟΧΕ



Δημιουργία συναίνεσης / συμφωνίας επί των αρχών της στρατηγικής



Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης



Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ και του Σχεδίου Δράσης από τα
Δημοτικά Συμβούλια της Περιοχής και από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Πελοποννήσου



Υποβολή πρότασης Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης ΟΧΕ Μάνης

