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Το Σχέδιο Διαχείρισης
«Nα γυρίζεις τη γης, να βλέπεις
– να βλέπεις και να μη χορταίνεις –
καινούργια χώματα και θάλασσες
κιτιςανθρώπους
κι ιδέες,
Το πρόγραμμα
LIFE-Stymfalia «Αειφόρος
Η λίμνη Στυμφαλία είναι μια από
σημαδιαχείριση
και
χρηματοδότηση
της βιοποικιντικότερες λίμνες στην Ελλάδα και
και μια
από
να τα βλέπεις όλα σαν για πρώτη
φορά
τις σημαντικότερες περιοχές στην Ευρώπη
λότητας των υγρότοπων: η περίπτωση της
να τα βλέπεις
όλαΣτυμφαλίας»
σαν για τελευταία
φορά»
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
λίμνης
σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε προκειμένου να αποκαταστήσει τις
Η περιοχή έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊοικολογικές συνθήκες στη λίμνη. Στοχεύει
κό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών
παράλληλα στη μακροχρόνια προστασία
Ν.
Καζαντζάκης
«NATURA 2000» με κωδικό GR2530002,
και διαχείρισή της, μέσω της συστηματικής
ως (ΖΕΠ) Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα
αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζει η
πουλιά (με κύρια προστατευόμενα είδη τη
αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και
Βαλτόπαπια και το Μικροτσικνιά), αλλά και
των αγροτικών υπολειμμάτων της περιως (ΕΖΔ) Ειδική Ζώνη Διατήρησης για την
οχής μαζί με άλλες ήπιες επιχειρηματικές
προστασία ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της
δραστηριότητες.
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τύπων οικοτόπων
του Παραρτήματος Ι.
Η διαχείριση του καλαμιώνα αποτελεί μια
από τις πιο εμβληματικές δράσεις του προΤα τελευταία 40 χρόνια, ο καλαμιώνας
γράμματος, καθώς:
παρουσίασε αύξηση και επεκτάθηκε υπέρμετρα σε βάρος άλλων πολύτιμων για τη
Αποτελεί το μέσο για τη διατήρηση της
βιοποκιλότητα της λίμνης βιοτόπων, όπως
βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοι ελεύθερες από βλάστηση επιφάνειες
οχής. Η διαχείριση του καλαμιώνα με κοπή
νερού και τα υγρά λιβάδια.
εξυπηρετεί την αύξηση της μωσαϊκότητας
του οικοσυστήματος της λίμνης. Παράλληλα,
Η αύξηση αυτή επήλθε ως αποτέλεσμα
με την απομάκρυνση ποσοτήτων βιομάζας,
αλλαγών στην υδρολογική ισορροπία της
μειώνονται οι παράγοντες δημιουργίας
λίμνης, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των
συνθηκών ευτροφισμού.
αγροχημικών στην άμεση λεκάνη απορροής
της, οδηγώντας σε σταδιακή υποβάθμιση
του λιμναίου οικοσυστήματος για τα προστατευόμενα είδη ζώων και φυτών.

Η κήρυξη της περιοχής ως Καταφύγιο
Άγριας Ζωής πριν περίπου 20 χρόνια συνέβαλε μεν στην προστασία των σπάνιων
ειδών πουλιών από το κυνήγι, δεν βοήθησε
όμως στη βελτίωση της κατάστασης των
βιοτόπων τους. Παράλληλα, η έλλειψη ενός
σχεδίου διαχείρισης είχε ως αποτέλεσμα τη
μη ορθή χρήση των φυσικών πόρων και τη
μείωση της ζωής στη λίμνη.

Δημιουργεί τη βάση για την οικονομική
βιωσιμότητα της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Το κομμένο καλάμι που
συλλέγεται το χειμώνα ενδείκνυται για την
παραγωγή πέλλετ. Αποδίδει 5-10t/ha ξηρού υλικού ετησίως. Το καλάμι που κόβεται
το καλοκαίρι χρησιμοποιείται στη γεωργία
για τη βελτίωση των εδαφών. Μπορεί είτε
να διασπαρθεί κατευθείαν στο χωράφι
αφού θρυμματιστεί, είτε να γίνει εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ).
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Executive Summary

Lake Stymphalia is located in the
mountainous area of the Regional Unit
of Corinthia, where, according to Greek
mythology, Hercules confronted the
Stymphalian birds.
The natural vegetation of the wide area
is the result of the co-influence of various
configurations and basically of the
bioclimatic conditions, of the geological
composition of the ground and of the
human activities that were exercised
during the historical development 		
of the area.
The project LIFE-Stymfalia «Sustainable
management and financing of wetland
biodiversity - the case of Lake Stymfalia»
was planned and implemented with the
aim of restoring the ecological conditions
in the lake. At the same time it targets the
long-term protection and management
of the lake, via the systematic refinancing
which will be ensured by the utilization of
the area’s biomass and other renewable
natural resources, combined with the
development of mild business activities.
The present issue deals with the recording
and summary of the possibilities and the
financing perspectives that arise from
the current programming period
2014-2020 as well as the opportunites
for private businesses.
The purpose of this document is to act
as a useful Guide which will showcase
the most important financial tools,
that may contribute to financing the
management of Natura 2000 sites.
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1. Εισαγωγή – Αντικείμενο του Οδηγού

Η λίμνη Στυμφαλία βρίσκεται στην ορεινή
Κορινθία, εκεί όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ηρακλής αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες όρνιθες.
Η υδατική λεκάνη της Στυμφαλίας θεωρείται η μεγαλύτερη ορεινή υδατική λεκάνη
της Πελοποννήσου, ενώ αποτελεί και τον
νοτιότερο ορεινό υγρότοπο των Βαλκανίων.
Η λίμνη καταλαμβάνει έκταση 3.500-4.000
στρεμμάτων. Το κύριο ενδιαφέρον της εντοπίζεται στην πλούσια βιοποικιλότητά της,
καθώς και στους υπόγειους και ορατούς
δρόμους μέσω των οποίων κυκλοφορεί
το νερό. Η οικολογική αξία της περιοχής,
επιβεβαιώνεται και από την ένταξή της
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων
Περιοχών Natura 2000.
Η φυσική βλάστηση της ευρύτερης περιοχής είναι το αποτέλεσμα της συνεπίδρασης
διαφόρων παραμέτρων και κυρίως των
βιοκλιματικών συνθηκών, της ορεογραφικής διαμόρφωσης, της πετρολογικής-γεωλογικής σύστασης, του εδάφους και των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ασκήθηκαν και συνεχίζουν να ασκούνται κατά
την ιστορική εξέλιξη της περιοχής από το
παρελθόν μέχρι σήμερα.
Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia «Αειφόρος
διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας των υγρότοπων: η περίπτωση της
λίμνης Στυμφαλίας» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε προκειμένου να αποκαταστήσει τις
οικολογικές συνθήκες στη λίμνη. Στοχεύει
παράλληλα στη μακροχρόνια προστασία
και διαχείρισή της, μέσω της συστηματικής
αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζει η
αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και
των αγροτικών υπολειμμάτων της περιοχής.

‘Όραμα του προγράμματος αποτελεί η
εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών
πόρων για την ενίσχυση της προστασίας της
λίμνης σε συνδυασμό με την προστασία και
την αειφορορική διαχείριση της λίμνης ώστε
να αποτελέσει πόλο περιβαλλοντικής έλξης
και ανάπτυξης.
Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι
η καταγραφή και συνοπτική παρουσίαση
των δυνατοτήτων, ευκαιριών και προοπτικών χρηματοδότησης που προκύπτουν
για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο
(2014 – 2020) για την περιοχή της λίμνης
Στυμφαλίας αλλά και συνολικά των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA
2000. Πέραν των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων χρηματοδότησης,
εξετάζονται οι ευκαιρίες χρηματοδότησης
και από τον ιδιωτικό τομέα.
Σκοπός είναι να λειτουργήσει ως ένας
χρήσιμος Οδηγός που θα υποστηρίξει
τον προγραμματισμό και θα καταδείξει
τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία
που δύναται να αποτελέσουν πόρους 		
για τις περιοχές του Δικτύου.
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Πηγές Χρηµατοδότησης Προστατευόµενων Περιοχών

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
CLLD/LEADER

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,
ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ
2014 - 2020

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΟΧ

NATURAL
CAPITAL
FINANCING FACILITY
(NCFF)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΜΕΣΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(LIFE+)

HORIZON 2020

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ:
Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη,
Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΙΚΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ε∆ΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
2014 - 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
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2. Δυνατοτητες Χρηματοδότησης Περιοχών Natura 2000
μέσα από εθνικούς και ευρωπαικούς πόρους

Η διοίκηση και διαχείριση της
Προστατευόμενης Περιοχής της λίμνης
Στυμφαλίας (GR2530002) έχει ενταχθεί
πλέον στην αρμοδιότητα του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού,
Μαινάλου και Μονεμβασιάς με βάση
το νόμο υπ’ αριθμ. 4519/20.02.2018
«Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών (ΦΔΠΠ) και άλλες διατάξεις».
Οι πόροι των ΦΔΠΠ είναι:
α) επιχορήγηση από τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους. Η επιχορήγηση καταβάλλεται κάθε έτος αφού πρώτα
οι ΦΔΠΠ τηρήσουν τις υποχρεώσεις της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013
(Α’ 52),
β) έκτακτες επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
γ) επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις που
μπορεί να δίδονται από τον προϋπολογισμό
άλλων Υπουργείων, το Πράσινο Ταμείο,
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
δ) πόροι που διατίθενται από το
Περιφερειακό και τα Τομεακά
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ)
και λοιποί πόροι προερχόμενοι από ταμεία ή
άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή διεθνών οργανισμών,

ε) έσοδα από τις δραστηριότητές τους που
είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους,
συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από
προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται,
εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών
και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες,
έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση
υλικών, προβολή και εκμετάλλευση
οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα,
από την εκμετάλλευση και προβολή του
προστατευτέου αντικειμένου,
στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της
περιουσίας τους, επιχορηγήσεις, δωρεές,
κληρονομίες, κληροδοσίες, κάθε είδους
τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες
φυσικών ή νομικών προσώπων,
ζ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις
που μπορεί να συνάπτουν με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η) ποσά από κάθε
άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τους
δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται από
το Δ.Σ.,
θ) έσοδα από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,
ι) έσοδα από κάθε πρόστιμο και τέλος για
τα οποία προβλέπεται η απόδοσή τους
στους ΦΔΠΠ, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ιδίως από την αξιοποίηση
και διαχείριση υδατικών, δασικών και
λιβαδικών εκτάσεων, καθώς και των
παραγόμενων από αυτά πόρων.
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2.1 Πράσινο Ταμείο
Η βασική δομή των χρηματοδοτικών		
προγραμμάτων περιλαμβάνει:
i) άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική,

• Κάθε άλλο τέλος, φόρος, δασμός, εισφορά, έσοδα ή πόροι που έχουν θεσμοθετηθεί
εν όλω ή εν μέρει υπέρ του Ειδικού Ταμείου
Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών
Σχεδίων

ii) μέτρα που εξειδικεύουν τους άξονες
προτεραιότητας και

Τέλος, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής
έργων προσδιορίζονται και εξειδικεύονται
σε κάθε πρόσκληση και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση και το είδος του
προγράμματος. Γενικά, τα κριτήρια αφορούν
στην καταλληλότητα και επάρκεια του υποψήφιου φορέα διαχείρισης και στην καταλληλότητα και σκοπιμότητα της δράσης. Πιο
συγκεκριμένα, εξετάζονται μεταξύ άλλων,
τα τυπικά προσόντα του φορέα, η επάρκεια
πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, κλπ.), η
συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με
περιβαλλοντικές δράσεις, κλπ. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη η επιλεξιμότητα, η
ωριμότητα, η οικονομική βιωσιμότητα, το
κοινωνικό όφελος, και η συνεκτικότητα της
δράσης με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

iii) δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα
και στα οποία εντάσσονται τα έργα που
υλοποιούν οι δικαιούχοι.
Η χρηματοδότηση γίνεται αποκλειστικά μέσω των προγραμμάτων, για τα οποία δημοσιεύεται
πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Περίληψη των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των επί μέρους στοιχείων του
(όπως κατηγορίες δράσεων, χρονοδιάγραμμα, οικονομικός προγραμματισμός,
κατηγορίες δικαιούχων κλπ.) καταχωρείται
στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Η χρηματοδότηση μιας δράσης από το
Πράσινο Ταμείο, μπορεί να συνδυάζεται και
με χρηματοδότηση από άλλους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς.
Πόροι του Πράσινου Ταμείου είναι:
• Πράσινοι Πόροι: υπέρ του Ειδικού Ταμείου
Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών
Σχεδίων, «Ειδικού Φορέα Δασών» ειδικού
κωδικού «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
• Πόροι από τις εισφορές των διανομέων
ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν.
3855/2010 (Α΄95).

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί προγράμματα
που, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου
και κοινωνικού συμφέροντος, στοχεύουν:
Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση
του περιβάλλοντος σε συνδυασµό
µε ενίσχυση της ανάπτυξης

Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Στήριξη της εθνικής
περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας
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2.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 - 2020
Δημόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι
πάγιες και άϋλες επενδυτικές δραστηριότητες του Δημοσίου, οι οποίες στο πλαίσιο της
ακολουθούμενης επενδυτικής και γενικότερα της οικονομικής και αναπτυξιακής
πολιτικής στοχεύουν στην αναδιανομή του
εθνικού εισοδήματος προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου.

ματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου
και της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκλήρωση
των έργων ΕΣΠΑ 2007–2013 και για την
ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του
ΕΣΠΑ 2014–2020 ανέρχονται συνολικά σε
27,5 δισ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) αποτελεί το σημαντικότερο μέσο
άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας
και καλείται να συμβάλλει στην περαιτέρω
σύγκλιση των περιφερειών, την ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής με στοχευόμενες
δράσεις και παρεμβάσεις για την τόνωση
της ενεργού ζήτησης, την προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη της
ανταγωνιστικότητας.

Βασικός στόχος του ΠΔΕ 2017 είναι η
κατανομή των περιορισμένων πόρων
κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο
δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα ώστε η
χώρα να τεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην
εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων 2017 είναι η επίτευξη της
απορρόφησης των προβλεπόμενων
πόρων των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020
(ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας
και Θάλασσας κ.λπ.) για την εξασφάλιση
της εισροής της κοινοτικής συνδρομής
και η ολοκλήρωση των έργων της
παλαιάς περιόδου 2007 – 2013 ώστε να
πραγματοποιηθεί επιτυχώς το κλείσιμο
προγραμμάτων και έργων δίχως την
απώλεια πόρων. Σημαντική είναι και η
υλοποίηση των προγραμμάτων του εθνικού
σκέλους για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων του ΠΔΕ,
λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια
με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

To ΠΔΕ 2017–2020 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με
αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην
ενίσχυση της οικονομίας και στη στήριξη
της κοινωνικής συνοχής. Οι διαθέσιμοι
πόροι κατά την περίοδο 2017–2020 για
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων
στους τομείς των υποδομών, της επιχειρη-

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) εντάσσονται ενέργειες και δράσεις,
που εγκρίνονται από το Υπουργείο
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση των
αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.

Οι Δημόσιες επενδύσεις υλοποιούνται από
τη Βουλή, τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και
τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και από
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου
και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) και καλύπτονται
οργανωτικά, διοικητικά και χρηματοδοτικά
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
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Κατασκευές,
ανακατασκευές
& επεκτάσεις
εγκαταστάσεων
ή έργων

∆ανειοδοτούµενα έργα
από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων

Προµήθεια µόνιµων
εξοπλιστικών µέσων
& µηχανολογικού
εξοπλισµού

Όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες
των εγκεκριµένων προγραµµάτων
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
των Προγραµµάτων
Εδαφικής Συνεργασίας

ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
& ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λοιπές Επενδυτικές
δραστηριότητες
που εξειδικεύονται
µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα
ή Υπουργικές Αποφάσεις

Έρευνες
εµπειρογνωµοσύνες,
µελέτες που αφορούν
στον καλύτερο
προγραµµατισµό έργων

Αυξήσεις
µετοχικού κεφαλαίου
των ανώνυµων εταιρειών
του ∆ηµόσιου Τοµέα (∆ΕΚΟ)

Επιχορηγήσεις
και επιδοτήσεις
σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία
(Ν.2515/97, άρθρο 18)

2.3 Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας
ΤΟ PAF αφορά:
Στον προσδιορισµό στόχων & προτεραιοτήτων
Στην περιγραφή µέτρων/ δράσεων που θα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν
Στην αναγνώριση της πιθανής οικονοµικής συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Στην παρακολούθηση & αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράµµατος

Με το ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (PRIORITY ACTION FRAMEWORK) PAF θα
καθοριστούν οι προτεραιότητες για τη χρηματοδότηση του εθνικού Δικτύου NATURA 2000,
σε εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και εστιάζοντας στην επίτευξη των
στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την προστασία της Βιοποικιλότητας έως το 2020.
Η χρηματοδότηση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 θα πραγματοποιηθεί τόσο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ενός νέου πολυετούς οικονομικού πλαισίου, όσο και
από εθνικά και ιδιωτικά μέσα.
Ο πρωταρχικός στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΚ και 2009/ 147/ΕΕ (για
τους Οικοτόπους και τα Πουλιά αντίστοιχα) είναι να διασφαλίσουν την καλή κατάσταση
διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον,
τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει τεθεί ο στόχος της ανάσχεσης
της απώλειας βιοποικιλότητας μέσω της ανάπτυξης της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα
στην ΕΕ με ορίζοντα το 2020 (COM(2011) 244) και του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη
Βιοποικιλότητα 2011-2020 (10η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Βιοποικιλότητα
CoP10, Ναγκόγια 2010). Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η σωστή
διαχείριση του Δικτύου NATURA 2000.
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Το άρθρο 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ αφορά
εξολοκλήρου το κόστος των σχεδιαζόμενων μέτρων και τη χρηματοδότησή τους.
Στο άρθρο αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα
βήματα για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης:
1. Καθορισμός των δράσεων που 		
χρειάζονται συγχρηματοδότηση
Κατά περίπτωση, τα Κράτη-Μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή τις εκτιμήσεις τους
σχετικά με τα ποσά που κρίνουν αναγκαία
στα πλαίσια της κοινοτικής συγχρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από το άρθρο 6, παράγραφος 1.
2. Καθορισμός των αναγκαίων μέτρων
και του κόστους αυτών
Τα απαραίτητα μέτρα στους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας για τους οποίους ζητείται
συγχρηματοδότηση και το συνολικό κόστος
που συνεπάγονται αυτά, προσδιορίζεται από
την Επιτροπή.
3. Εκτίμηση της απαραίτητης 		
χρηματοδότησης
Η Επιτροπή, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, εκτιμά το αναγκαίο
ποσό της χρηματοδότησης που απαιτείται
για την εφαρμογή των μέτρων, λαμβάνοντας
υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση
στο έδαφος του Κράτους-Μέλους φυσικών
οικοτόπων προτεραιότητας ή/και ειδών
προτεραιότητας και τις σχετικές επιβαρύνσεις που συνεπάγονται για κάθε κράτος
μέλος τα απαιτούμενα μέτρα.

4. Θέσπιση ενός Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας (ΠΔΠ)
Όταν ένας Τόπος Κοινοτικής Σημασίας έχει
χαρακτηριστεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης
και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη
εκτίμηση, η Επιτροπή θεσπίζει ένα πλαίσιο δράσης προτεραιότητας για τα μέτρα
που πρέπει να εφαρμοστούν και απαιτούν
συγχρηματοδότηση. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους δυνάμει των
συναφών κοινοτικών πράξεων χρηματοδοτικούς πόρους.
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν «Προϋπολογισμό για την
Ευρώπη μέχρι το 2020» αναφέρεται ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει τα
Κράτη-Μέλη μέσα από ένα πολυετές οικονομικό πλαίσιο, εστιάζοντας στην επίτευξη
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την προστασία της Βιοποικιλότητας έως το 2020.
Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα
σημαντική η διαχείριση και αποκατάσταση
των περιοχών NATURA 2000.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, και σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ,
τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν
ένα «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας»
για τη χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020,
για το σύνολο του εθνικού δικτύου NATURA
2000.
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2.4 Προγράμματα ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 είναι
τα ακόλουθα:
• Αποτελείται από επτά (7) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των
Προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή περισσότερους
τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.
• Περιλαμβάνει δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ένα για κάθε μια
από τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας.
• Περιλαμβάνει έντεκα (11) Θεματικούς Στόχους (ΘΑ), που εξειδικεύονται ανά πρόγραμμα
σε Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς Στόχους.
Ακολουθεί μια βασική περιγραφή των Τομεακών, των Περιφερειακών προγραμμάτων που δύναται
να αξιοποιηθούν και σχετίζονται με τη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων επιχειρηματικότητας
και βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠ01. Ανάπτυξη
επιχειρηµατικότητας
µε τοµεακές
προτεραιότητες

01 - Ενίσχυση
της έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτοµίας.

1b - Προαγωγή επιχειρηµατικών
επενδύσεων στην έρευνα και την
τεχνολογία, ανάπτυξη δεσµών και
συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας κ ανάπτυξης και
του τοµέα της 3βάθµιας
εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της
προαγωγής επενδύσεων στην
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών,
στη µεταφορά τεχνολογίας στην
κοινωνική και οικολογική καινοτοµία,
στις εφαρµογές παροχής δηµόσιων
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της
ζήτησης, στη δικτύωση, στα
συµπλέγµατα φορέων και στην
ανοικτή καινοτοµία µέσω ευφυούς
εξειδίκευσης.

1.1 Αύξηση
επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών και
συνεργασιών για την
ανάπτυξη καινοτόµου
επιχειρηµατικότητας
σύµφωνα µε την
εθνική στρατηγική
έρευνας και
καινοτοµίας για
έξυπνη εξειδίκευση

ΑΠ03. Ανάπτυξη
µηχανισµών στήριξης
της επιχειρηµατικότητας

06 - ∆ιαφύλαξη
και προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας
των πόρων.

6c - ∆ιατήρηση, προστασία,
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής
και πολιτιστικής κληρονοµίας.

3.5 - Ανάπτυξη ή/ και
προώθηση οικονοµικής
δραστηριότητας που
βασίζεται στο φυσικό
κεφάλαιο και την
πολιτιστική κληρονοµία
της Ελλάδας µε
επίκεντρο το τοµέα του
Τουρισµού.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014-2020
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠ11. Εφαρµογή
στρατηγικών
προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή, της
πρόληψης &
διαχείρισης κίνδυνων

Στήριξη επενδύσεων
για την προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή,
συµπεριλαµβανοµένων
των βασιζόµενων στο
οικοσύστηµα
προσεγγίσεων.

18. Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας
στην κλιµατική αλλαγή.

∆ράση 1 - Μελέτες για τις
επιπτώσεις και την
προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή.
∆ράση 2 - Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για τη διαχείριση
των φθοριούχων αερίων
που βλάπτουν τη στοιβάδα
του όζοντος.
∆ράση 3 - Ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας των
οικοσυστηµάτων, της
βιοποικιλότητας και των
∆ασών.

ΑΠ12. Στρατηγικές και
δράσεις προώθησης
της ενσωµάτωσης του
ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού
κεκτηµένου

6δ. Προστασία &
αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας κ του
εδάφους κ προαγωγής
των υπηρεσιών των
οικοσυστηµάτων µέσω
και του ∆ικτύου Natura
2000 και των
"πράσινων" υποδοµών.

21. Βελτίωση του
πλαισίου διαχείρισης
και αποκατάστασης
του φυσικού
περιβάλλοντος και
της βιοποικιλότητας.

∆ράση 3 - Ολοκλήρωση του
Εθνικού Συστήµατος
Προστατευόµενων Περιοχών και
διαχειριστικών δοµών περιοχών
του δικτύου Natura 2000.
∆ράση 4 - Εποπτεία,
παρακολούθηση και σχεδιασµός
της διαχείρισης τύπων
οικοτόπων και ειδών και των
Περιοχών Natura 2000.
∆ράση 5 - Σχέδια ∆ράσης /
∆ιαχείρισης οικοτόπων/ ειδών
και περιοχών NATURA 2000.
∆ράση 6 - ∆ιαχειριστικά µέτρα
για µείωση των επιπτώσεων
από τα εισβάλλοντα είδη.
∆ράση 7 - Συµβολή στη
διατήρηση του δασικού
περιβάλλοντος.
∆ράση 8 - ∆ιατήρηση των
γενετικών πόρων.

ΑΠ14. ∆ιατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των
πόρων (ΤΣ)

6δ. Προστασία και
αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και
του εδάφους και
προαγωγής των
υπηρεσιών των
οικοσυστηµάτων µέσω
και του ∆ικτύου Natura
2000 και των
"πράσινων "
υποδοµών.

6c - ∆ιατήρηση,
προστασία,
προώθηση και
ανάπτυξη της
φυσικής και
πολιτιστικής
κληρονοµίας.

∆ράση 31 - Εφαρµογή της
διαχείρισης οικοτόπων /
ειδών και περιοχών Natura
2000 για τη µετρήσιµη
βελτίωση της κατάστασης
διατήρησης.
∆ράση 32 - Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση για τη
διατήρηση της
Βιοποικιλότητας.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"
ΜΕΤΡΑ

ΥΠΟΜΕΤΡΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Μ01 - ∆ράσεις
µετάδοσης γνώσεων
και ενηµέρωσης

1.1 Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις
απόκτησης δεξιοτήτων.
1.1.1 ∆ράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και µικρές
γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

Μ07 - Βασικές
υπηρεσίες και
ανάπλαση χωριών σε
αγροτικές περιοχές

7.1 Εκπόνηση Θεµατικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τον τοµέα της γεωργίας
(συµπεριλαµβανοµένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου
Natura 2000 (ή Εθνικά Πάρκα στα οποία έχουν ενταχθεί οι περιοχές Natura 2000 µε
τις περιφερειακές ζώνες αυτών) οι οποίες περιλαµβάνουν σηµαντικές εκτάσεις µε
γεωργική γη (καλλιεργούµενες εκτάσεις και βοσκότοποι).

18. Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας
στην κλιµατική αλλαγή.

7.6 Μελέτη µαζί µε την διαφοροποίηση δράσεων για την προστασία της φυσικής
κληρονοµιάς και των φυσικών πόρων σε αγροτικά οικοσυστήµατα και σε τοπικό
επίπεδο επικεντρώνοντας σε γεωργικές εκτάσεις µε ιδιαίτερη αξία όπως Γεωργική Γη
Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV).
Μ10 Γεωργοπεριβαλλοντικά
και κλιµατικά µέτρα

10.1 Ενισχύσεις
σε γεωπεριβαλλοντικό
- κλιµατικές δεσµεύσεις.
10.2 ∆ιατήρηση και βιώσιµη χρήση
και ανάπτυξη των γενετικών πόρων
στη γεωργία.

Μ12- Ενισχύσεις στο
πλαίσιο Natura 2000
και της Οδηγίας πλαίσιο
για τα ύδατα

12. 1 Αποζηµίωση για γεωργικές περιοχές του δικτύου Natura 2000.
12. 2 Αποζηµίωση για δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Μ16- Συνεργασία

16.5 Στήριξη για ανάληψη κοινής δράσης µε σκοπό τον µετριασµό των επιπτώσεων
και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις σε
περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόµενες περιβαλλοντικές πρακτικές.

Μ19- Στήριξη για
τοπική ανάπτυξη µέσω
του LEADER (ΤΑΠΤΚ
Τοπική Ανάπτυξη µε
πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων

19.1 Προπαρασκευαστική στήριξη.
19.2 Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
19.3 Προετοιµασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο τοπικής
δράσης.
19.4 Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισµό.

∆ράσεις που περιλαµβάνουν 5ετείς
δεσµεύσεις µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης.
10.1: Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας.
Περιβαλλοντική αναβάθµιση υποβαθµισµένων
βοσκοτόπων
10.2: Συνδυασµός γεωργοπεριβαλλοντικών
κλιµατικών δράσεων του ΠΑΑ. 2014-2020
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020"

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)

ΑΠ02. Προαγωγή της
περιβαλλοντικά
βιώσιµης, αποδοτική
ως προς την χρήση των
πόρων, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας

ΑΠ04. Αύξηση της
απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
& ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ)

3. Προστασία και αποκατάσταση
της βιοποικιλότητας και
ενίσχυσης των οικοσυστηµάτων
που αφορούν την
υδατοκαλλιέργεια.

03. Μετατροπή σε συστήµατα
οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου και βιολογική
υδατοκαλλιέργεια.

4. Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας
µε υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος και προώθηση της
υγείας και της καλής διαβίωσης των
ζώων, καθώς και της δηµόσιας
υγείας και ασφάλειας.

1. Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει
περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

5. Ανάπτυξη επαγγελµατικής
κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών
δεξιοτήτων και δια βίου
εκπαίδευσης.

01. Προώθηση του ανθρώπινου
κεφαλαίου και της δικτύωσης.

1. Προώθηση της οικονοµικής
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης
και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας
και παροχή στήριξης της
απασχολησιµότητας και της
κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού στις παράκτιες και τις
εσωτερικές κοινότητες που
εξαρτώνται από την αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια,
συµπεριλαµβανοµένης της
διαφοροποίησης των
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της
αλιείας και σε άλλους τοµείς της
θαλάσσιας οικονοµίας

01. Στήριξη για προπαρασκευή
02. Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης.
03. ∆ραστηριότητες συνεργασίας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 		
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες
αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού
προγράμματος που περιλαμβάνει έργα και
δράσεις περιφερειακής κλίμακας, αξιοποιεί τα τοπικά πλεονεκτήματα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Όλα τα προγράμματα, χρηματοδοτούν
δράσεις που εντάσσονται στο Θεματικό στόχο 6: «Διαφύλαξη και προστασία
του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος
εξιδεικεύεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το όραμα και τους στόχους κάθε
Περιφέρειας.

Η περιοχή της λίμνης Στυμφαλίας
θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια
από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Πελοποννήσου (ΠΕΠ
Πελοποννήσου) και συγκεκριμένα
στη «Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος και προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων» όπου
χρηματοδοτούνται τα κάτωθι έργα
(αναφέρονται ενδεικτικά):
- Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και
ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.
- Δράσεις προστασίας και ανάδειξης
περιοχών NATURA.
- Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των
υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας
λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες
περιοχές, καθώς και σε τουριστικές
περιοχές.
- Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων
για χρήση και εμπλουτισμό του υδροφόρου
ορίζοντα.
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
- Συμπληρωματικά έργα / δράσεις
ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών
και ειδικών απόβλητων (απορριμμάτων),
ιδιαίτερα δράσεις διαλογής στην πηγή.
- Έργα ορθολογικής και αποδοτικής
διαχείρισης πόσιμου νερού.
- Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής
ανάπτυξης.
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2.5 Προγράμματα Εδαφικής
Συνεργασίας προγραμματικής
περιόδου 2014 - 2020
Στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής,
η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ)
αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες
και συνιστά μία από τις κύριες επιλογές για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε
επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων
διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Το σύνολο των προγραμμάτων αφορά σε
δράσεις ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης μεταξύ χωρών σε σημαντικούς τομείς,
όπως είναι το περιβάλλον, ο πολιτισμός
και δευτερευόντως στην υλοποίηση έργων
χαμηλού προϋπολογισμού καθώς και στην
πληροφόρηση – ευαισθητοποίηση του
κοινού. Εξειδικεύονται ως επί το πλείστον
σε δράσεις που προωθούν την καινοτομία,
το περιβάλλον, την προστασία περιοχών του
Δικτύου Natura 2000, τον πολιτισμό κ.αλ.

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί ένα από τους στόχους της Πολιτικής
Συνοχής και στοχεύει στην προώθηση της
οικονομικής και κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ
συμβάλλοντας με τον τρόπο στην αρμονική
ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση.
Τα έργα εδαφικής και διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα του Περιβάλλοντος
αποτελούν το συνηθέστερο αντικείμενο
έργων του Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας.
Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε
διμερή και πολυμερή.

Προγράµµατα
∆ιασυνοριακής
Συνεργασίας

∆ιµερή
Ελλάδα- Βουλγαρία 2014 – 2020
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020
Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
Ελλάδα - FYROM 2014-2020
Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

Πολυµερή
Αδριατικής – Ιονίου (διακρατικό)
MED (διακρατικό)
MED ENI CBC (διασυνοριακό)
Black Sea basin ENI CBC (διασυνοριακό)
INTERREG EUROPE (διαπεριφερειακό)
Balkan Meditteranean (διακρατικό)
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2.6 Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Καινοτομία,
Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 - 2020
Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
(ή/ και Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης)
των ΕΠ της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020 που χρηµατοδοτούν τις δράσεις
της περιφερειακής RIS3 (ΠΕΠ Πελοποννήσου,
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα,
Καινοτοµία 2014-2020 κλπ.)

Φορείς ∆ιαχείρισης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ RIS3

HORIZON 2020, COSME

Φορείς Υλοποίησης

∆ικαιούχοι, Ανάδοχοι

Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση
(στρατηγικές RIS3), είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού και
σχετίζονται με τις τρεις προτεραιότητες της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, δηλαδή την
έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη.
Η προσέγγιση RIS3 είναι συνεπής με τους στόχους και τα εργαλεία της πολιτικής για τη
συνοχή της ΕΕ, προωθώντας την ανάπτυξη και την απασχόληση στις χώρες της ΕΕ και στις
περιφέρειες. Προτείνει μια στρατηγική και ένα παγκόσμιο ρόλο για κάθε εθνική και περιφερειακή οικονομία, όπου συμπεριλαμβάνονται τόσο τις πρωτοπόρες όσο και τις λιγότερο
προηγμένες περιοχές. Αγκαλιάζει μια ευρύτερη έννοια της καινοτομίας, δεν συμπεριλαμβάνει
μόνο τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας ή στον τομέα της μεταποίησης, αλλά και την
οικοδόμηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργικής βιομηχανίας, την κοινωνικής
καινοτομίας και της καινοτομίας των υπηρεσιών, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και
της εφαρμοσμένης καινοτομίας.
Όλες οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην οικονομία της γνώσης, με
την προϋπόθεση ότι μπορούν να εντοπίσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες
και τη φιλοδοξία για αριστεία σε συγκεκριμένους τομείς ή τμήματα της αγοράς.
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2.7 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για
την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές
αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα
που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές
δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν
και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο
αναπτυξιακό σχέδιο. Η ανάθεση των ΟΧΕ πραγματοποιείται από την εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε
περιοχής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η βελτίωση
της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης
καθώς και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση
της αναπτυξιακής διαδικασίας.

ΟΙ ΟΧΕ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
1

Μία Περιοχή Παρέµβασης µε σαφή όρια
που να ορίζονταιµε βάση κοινές
στην περιοχή δυνατότητες

2

Μια συνολική Ολοκληρωµένη Στρατηγική
για την αντιµετώπισητων προκλήσεων
(άρα πολυτοµεακή προσέγγιση)

3

Ένα συνεκτικό σύνολο ∆ράσεων που
δύναται να χρηµατοδοτηθούν και από
τα 7 τοµεακά προγράµµατα, καθώς και
το εκάστοτε Περιφερειακό Πρόγραµµα

2.8 Προγράμματα CLLD/ LEADER: Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020
η προσέγγιση LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο
της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης στο
σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών και
παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης (CLLD) καθώς και της διεύρυνσης
των περιοχών εφαρμογής. Διατηρούνται στο σύνολο
τους οι καινοτόμες προσεγγίσεις των προηγούμενων
προγραμματικών περιόδων και παράλληλα δίδεται η
δυνατότητα διεύρυνσης των τοπικών προγραμμάτων
ως προς το είδος των σχεδιαζόμενων δράσεων και
των ΕΔΕΤ αλλά και των περιοχών εφαρμογής.
Οι στόχοι του τοπικού πολυταμειακού και πολυτομεακού προγράμματος CLLD/LEADER, καθώς και
η στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των
στόχων αυτών:

Στόχος 1

Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιηµένων,
ανταγωνιστικών προϊόντων
του αγροδιατροφικού τοµέα

Στόχος 2

Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές µονάδες.
(παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών
προϊόντων µε δυνατότητες εξαγωγών)

Στόχος 3

Τουρισµός υψηλής ποιότητας
και ειδικών µορφών

Στόχος 4

Προστασία και ανάδειξη του φυσικού
και οικιστικού περιβάλλοντος και
της άυλης κληρονοµιάς

Στόχος 5

Στόχος 6

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της υπαίθρου µε διαµόρφωση κατάλληλων
και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης
και βελτίωση της ποιότητας ζωής
του πληθυσµού κυρίως στους πιο ορεινούς
και αποµακρυσµένους ∆ήµους και τους µικρούς
αλιευτικούς οικισµούς της περιοχής παρέµβασης
Ενίσχυση της βιωσιµότητας των αλιευτικών
περιοχών η οποία θα επιτευχθεί µε έργα δηµόσιου
χαρακτήρα στήριξης του τοµέα της αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος,
καθώς και έργα ιδιωτικού χαρακτήρα ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του
εισοδήµατος των κατοίκων των αλιευτικών περιοχών.
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2.9 Το Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον LIFE
Για την προγραμματική περίοδο 20142020, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει
πόρους 3,46 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
το 75% θα κατευθυνθεί σε έργα για το
περιβάλλον, ενώ το υπόλοιπο 25% για την
κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, το
55% των διαθέσιμων κονδυλίων για τα
έργα περιβάλλοντος αφορούν τη φύση και
τη βιοποικιλότητα. Σημειωτέο πως το πρόγραμμα LIFE χρηματοδοτεί μεν την υλοποίηση έργων αλλά δεν επεκτείνεται		
και στο πεδίο της έρευνας.
Για την περίοδο 2014-2020 έχει
προβλεφθεί η υλοποίηση νέου
προγράμματος LIFE 2014-2020 το οποίο
θα περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα
Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα.
Το υποπρόγραμμα Περιβάλλον έχει
δομηθεί σε τρείς τομείς προτεραιότητας
και συγκεκριμένα στους 1) Περιβάλλον
και αποδοτικότητα πόρων, 2) Φύση και
Βιοποικιλότητα, και 3) Περιβαλλοντική
διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Αντίστοιχα
το υποπρόγραμμα Δράση για το κλίμα έχει
δομηθεί σε τρείς τομείς προτεραιότητας,
δηλαδή: 1) Μετριασμός της κλιματικής
αλλαγής, 2) Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και 3) Κλιματική διακυβέρνηση και
πληροφόρηση.
Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
(2014-2020) για τα ολοκληρωμένα έργα,
τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα προτεραιότητας
«Φύση και Βιοποικιλότητα» ανέρχεται έως
το 60% των επιλέξιμων δαπανών και έως
το 75% των επιλέξιμων δαπανών για τα
έργα που αφορούν σε οικοτόπους και είδη
προτεραιότητας.

Ο μέσος προϋπολογισμός των έργων που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE
στην Ελλάδα είναι 1,5-2,5 εκατ. ευρώ. Τα
έργα αυτά αφορούν κυρίως το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων, τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων αλλά και την διαχείριση αποβλήτων.
Αναφορικά με το κλίμα, τα έργα στοχεύουν
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και
τον μετασχηματισμό της εγχώριας οικονομίας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
ρύπων με παράλληλη προαγωγή των αρχών
της κυκλικής οικονομίας.
Πρόγραμμα LIFE 2018-2020
Εκδόθηκε το νέο Πολυετές Πρόγραμμα
Εργασίας για την περίοδο 2018-2020
(MultiAnnual Work Programme for 20182020, MAWP). Οι συνολικά διαθέσιμοι
πόροι για την εν λόγω περίοδο είναι
1.657.063.000 € και πρόκειται να 		
διατεθούν ως εξής:
- 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα
Περιβάλλον
- 413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα
Δράση για το Κλίμα
Ένα από τα βασικά σημεία στο νέο
πρόγραμμα είναι και η δυνατότητα για
υποβολή προτάσεων σε δύο στάδια
(two-stage approach) εκτός της συνήθους
πρακτικής του ενός σταδίου (one-stage approach). Η επιλογή της διαδικασίας
υποβολής, θα γίνεται από τον Εκτελεστικό
Οργανισμό για τις Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις (EASME) σε συμφωνία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις οργανωτικές και λειτουργικές δυσκολίες
κάθε ετήσιας πρόσκλησης.
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Για το 2018, η διαδικασία υποβολής προτάσεων σε δύο στάδια θα εφαρμοσθεί μόνο για το
υποπρόγραμμα «Περιβάλλον». Αν η παραπάνω διαδικασία έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα
μπορεί να εφαρμοσθεί τα επόμενα χρόνια και για τις προτάσεις στο υποπρόγραμμα «Δράση
για το Κλίμα».
Για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων σε δύο στάδια, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν
στο πρώτο στάδιο ένα συνοπτικό κείμενο (concept notes) έως 10 σελίδες όπου εκτός
από τις απαραίτητες φόρμες των δικαιούχων του προτεινόμενου έργου, θα υπάρχει και μια
συνοπτική περιγραφή του έργου καθώς και του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών.
Τα έργα που θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια της
συνολικής ποιότητας της πρότασης και συνολικής προστιθέμενης αξίας για την Ε. Ένωση.
Εφόσον το έργο αξιολογηθεί και κριθεί επιλέξιμο τότε στο δεύτερο στάδιο θα υποβληθεί
η πλήρης πρόταση του έργου.
Στο δεύτερο στάδιο τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ίδια όπως με τη διαδικασία του ενός
σταδίου (one-stage approach).

2.10 HORIZON 2020 – Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ
για την Έρευνα και την Καινοτομία
Tο Horizon 2020 (H2020) είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας
«Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής εμβληματικής πρωτοβουλίας με στόχο την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Θα είναι ανοιχτό από το 2014 έως το 2020,
με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από €70 δισ.
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υποστηρίζει τις ρηξικέλευθες τεχνολογίες που είναι
απαραίτητες για τη στήριξη της καινοτομίας σε όλους τους τομείς, όπως είναι η τεχνολογία
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η διαστημική τεχνολογία.
Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής όπως η τεχνολογία προηγμένης βιομηχανικής
παραγωγής και υλικών, η βιοτεχνολογία και οι νανοτεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο
των προϊόντων που αλλάζουν τα δεδομένα: smart phone, μπαταρίες υψηλών επιδόσεων,
ελαφρά οχήματα, νανοφάρμακα, έξυπνα υφάσματα και πολλά ακόμη. Η ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί βασικό εργοδότη που παρέχει θέσεις εργασίας σε 31 εκατ. άτομα
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Η εποχή των ανεξάντλητων φτηνών πόρων φτάνει στο τέλος της: η πρόσβαση σε πρώτες
ύλες και καθαρό νερό δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Η βιοποικιλότητα και τα
οικοσυστήματα επίσης δέχονται πιέσεις. Η λύση είναι να επενδύσουμε τώρα στην καινοτομία
για να στηρίξουμε την πράσινη οικονομία, μια οικονομία που θα βρίσκεται σε αρμονία με το
φυσικό περιβάλλον.
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μια πολυτομεακή προτεραιότητα στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την οποία διατίθεται το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του
προγράμματος.

2.11 Επιχορηγήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
Τα ταμεία της ΕΕ και του ΕΟΧ αλληλοσυμπληρώνονται, και συνήθως, σε εθνικό επίπεδο,
τα διαχειρίζεται αμφότερα η ίδια διαχειριστική αρχή. Το ένα μπορεί να στηρίζει το άλλο, για
παράδειγμα, βοηθώντας ένα πιλοτικό έργο να αναπτυχθεί ή χρηματοδοτώντας μια διαφορετική πτυχή του ίδιου έργου. Οι επιχορηγήσεις χρηματοδοτούν, επίσης, έργα τα οποία δύσκολα βρίσκουν ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση, ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη.
Με τα κονδύλια τόσο της ΕΕ όσο και του ΕΟΧ επιτυγχάνεται η άντληση άλλων πηγών
δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης.
Κατά τις προηγούµενες περιόδους
υπήρχε σηµαντική συµµετοχή
1999 έως 2003

2004 έως 2009

Έργο «Αµβρακικός:
∆ιαχείριση-αποκατάσταση και αναβάθµιση
του διεθνούς σηµασίας υδροβιότοπου του
Αµβρακικού Κόλπου».
Συνολικού προϋπολογισµού 3,5 εκ. €

12 έργα Περιβάλλοντος (Π/Υ 10,9 εκ. €)
εκ των οποίων 5 περιλάµβαναν µέρος ή
ολόκληρες περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000
• Προστασία και αποκατάσταση των υδατικών και δασικών πόρων Νοµού Ροδόπης.
• Αποκατάσταση των δασών Όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις για τη διατήρηση
στον Ταΰγετο.
• Παρόδιες αποκαταστάσεις οικοσυστηµάτων σε περιοχές που καταστράφηκαν
από τις Πυρκαγιές στην Ηλεία σε µία προσπάθεια επανίδρυσης της ισορροπίας
ανθρώπου - οικοσυστήµατος.
• Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση
της παράκτιας ζώνης του Θερµαϊκού Κόλπου, πιλοτική εφαρµογή
στη δυτική Παράκτια Ζώνη.
• Poseidon III: Σύστηµα παρακολούθησης και πρόβλεψης για την Ανατολική Μεσόγειο
µε έµφαση στην κλιµατική αλλαγή και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων.
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3. Δυνατότητες χρηματοδότησης από ιδιωτικές πηγές
3.1 Natural Capital
Financing Facility (NCFF)
Η χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού
κεφαλαίου (NCFF), που εγκαινιάστηκε
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης
για την προστασία της βιοποικιλότητας και
του περιβάλλοντος μέσω της κινητοποίησης
πόρων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων
στα οικοσυστήματα.
Η NCFF υιοθετεί μια καινοτόμο προσέγγιση
για την ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ
προκειμένου να βοηθήσει τα οικοσυστήματα να προσαρμοστούν στην κλιματική
αλλαγή, να προστατέψει τη βιοποικιλότητα
και να παρέχει στήριξη στον τομέα των
πράσινων υποδομών. Είναι ένα από τα
δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFE —το άλλο είναι η
ιδιωτική χρηματοδότηση για την ενεργειακή
απόδοση.
Το πρόγραμμα θα παρέχει έως και 125
εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεγμένα έργα
μέσω μεσοπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων
και χρηματοδότησης από τα ίδια κεφάλαια.
«Επικεντρώνεται αποκλειστικά στα αποδοτικά έργα που βασίζονται στη φύση με στόχο
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
καθώς και τη βιοποικιλότητα, και τα οποία
μπορούν είτε να δημιουργούν έσοδα είτε να
εξοικονομούν χρήματα από το κόστος.»

3.2 Εναλλακτικές Πηγές
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η προώθηση του θεσμού της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) μπορεί να
συντελέσει ουσιαστικά στην αύξηση της
χρηματοδότησης για την υλοποίηση μέτρων
διαχείρισης στις περιοχές Natura 2000 ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής συγκυρίας. Παρά τη μέχρι σήμερα μικρή
ενεργοποίηση αυτής της πολιτικής, ιδιαίτερα
στον τομέα του περιβάλλοντος, εντούτοις
καταγράφεται η σημαντική συμβολή προγραμμάτων ΕΚΕ στην υλοποίηση δράσεων
αναδάσωσης σε περιοχές Natura 2000 (και
μη), γενικότερων περιβαλλοντικών μέτρων
καθώς και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
Εκτός από τους ίδιους πόρους οι ΜΚΟ
συνεισφέρουν στην εφαρμογή της διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 μέσω της
ενεργής συμμετοχής τους στην υλοποίηση
Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων,
αποτελώντας έτσι μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης.
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3.3 Ευκαιρίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες
στη λίμνη Στυμφαλία
Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης για την
προστετευόμενη περιοχή Λίμνη Στυμφαλία
Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE12
NAT/GR/000275 «LIFE-Stymfalia – Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων: Η περίπτωση της
Λίμνης Στυμφαλίας», εκπονήθηκε το πρώτο
Σχέδιο Διαχείρισης για την προστατευόμενη
περιοχή και Ειδικά Σχέδια Δράσης για την
εφαρμογή της διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Στο Σχέδιο Διαχείρισης, γίνεται προσδιορισμός και περιγραφή των διαχειριστικών
δράσεων/μέτρων, παρουσιάζεται η μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης
της εφαρμογής της διαχείρισης καθώς και
τα μέσα εφαρμογής της διαχείρισης.
Υλοποίηση Μελέτης Οικονομικής
Αποτίμησης Οικοσυστημικών Υπηρεσιών
για τη λίμνη Στυμφαλία
Για την καλύτερη κατανόηση και την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευόμενου
υγροτόπου της Στυμφαλίας πραγματοποιήθηκε μελέτη με αντικείμενο τη «Χαρτογράφηση, αξιολόγηση και οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, ως
βάση λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της προστατευόμενης
περιοχής της λίμνης Στυμφαλίας».
Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν έργο υλοποιήθηκαν τα εξής:
(α) αναγνώριση, αξιολόγηση των βιοτικών
και αβιοτικών χαρακτηριστικών, και χαρτογράφηση των τύπων οικοσυστημάτων της
περιοχής μελέτης,

(β) προσδιορισμός, χαρτογράφηση και
αξιολόγηση των παρεχόμενων και δυνητικά
παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών,
(γ) αποτίμηση της ζήτησης των παρεχόμενων ή δυνητικά διαθέσιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών με τη χρήση δομημένου
ερωτηματολογίου,
(δ) ανάπτυξη συστήματος λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της
λίμνης Στυμφαλίας και
(ε) οικονομική αποτίμηση των παρεχόμενων
οικοσυστημικών υπηρεσιών και δημιουργία
καταλόγου ιεράρχησης και προτεραιοτήτων.
Αναφορικά με την οικονομική αποτίμηση
έγινε για τρία διαφορετικά διαχειριστικά
σενάρια (i) υφιστάμενη κατάσταση, (ii) ολοκλήρωση φράγματος Ασωπού, (iii) πλήρης
καταστροφή-αποξήρανση της λίμνης) και
για τις εξής οικοσυστημικές υπηρεσίες:
(α) προσφορά νερού για αγροτική χρήση
(προμηθευτική υπηρεσία), που εστιάσει στην
εκτίμηση της αξίας του νερού που προορίζεται για αγροτική χρήση, γεγονός που
δικαιολογείται λόγω της σημαντικότητας της
γεωργίας στην περιοχή της Στυμφαλίας,
(β) προσφορά νερού για ύδρευση (προμηθευτική υπηρεσία), που εστιάζει στην εκτίμηση της αξίας του νερού που προορίζεται
για ύδρευση από της ΔΕΥΑ της περιοχής,
(γ) διύλιση νερού (ρυθμιστική υπηρεσία),
που εστιάζει στην εκτίμηση της αξίας της
λίμνης ως ένα φυσικό φίλτρο διύλισης και
καθαρισμού του νερού και (δ) αναψυχή –
τουρισμός (πολιτισμική υπηρεσία), που εστιάζει στην εκτίμηση της αξίας της επίσκεψης
τουριστών στη λίμνη Στυμφαλία.
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Συνοπτικά τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: (i)
για την σημερινή κατάσταση η συνολική αξία
των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη λίμνη
ανέρχεται στα 6.563.864 € ετησίως, (ii) για
τη λειτουργία του φράγματος του Ασωπού η
συνολική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών ανέρχεται σε 12.317.491 € ετησίως,
(iii) κατά την πλήρη καταστροφή-αποξήρανση της λίμνης, θεωρήθηκε ότι η λίμνη που
σήμερα προσφέρει οικοσυστημικές υπηρεσίες που σχετίζονται κυρίως με το νερό, θα
έχει πλήρη αδυναμία προσφοράς αυτών των
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η αποξήρανσή
της σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι υπηρεσίες για νερό ύδρευσης
ή/και άρδευσης. Το ίδιο ισχύει και για την
υπηρεσία διύλισης νερού και την παροχή
ευκαιριών για αναψυχή στο υδάτινο στοιχείο,
εφόσον η λίμνη θα έχει πια αποξηρανθεί.
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για την
αειφόρο διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας
Για να εξασφαλιστεί όμως η αειφόρος
διαχείριση της λίμνης και η μακροχρόνια
προστασία της είναι αναγκαία και η εξασφάλιση οικονομικών πόρων. Για το σκοπό αυτό,
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος,
επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan), από
την εταιρεία VM&A Σύμβουλοι Μηχανικοί
Α.Ε. όπου παρουσιάζονται οι προτεραιότητες για τα έτη 2018-2022. Στο επιχειρηματικό σχέδιο καταγράφονται οι δράσεις,
τα προγράμματα και τα έργα, τα οποία θα
αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
προστατευόμενης περιοχής. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας της
λίμνης, μέσω της δημιουργίας υπερτοπικού
πόλου περιβάλλοντος, υπαίθριας αναψυχής

και περιβαλλοντικής αγωγής, σε συνδυασμό
με εναλλακτικές επιχειρηματικές, τουριστικές αθλητικές και πολιτιστικές λειτουργίες.
Βασική προτεραιότητα στη δημιουργία και
ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της μοναδικότητας της βιοποικιλότητας της λίμνης, η ενίσχυση της οικονομικής
βιωσιμότητας της διαχείρισης και προστασίας της, η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, η διάχυση των θετικών
αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία,
καθώς και η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση
και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Με
σκοπό την ανάπτυξη και επιτυχή λειτουργία
αυτού του καινοτόμου επιχειρηματικού σχήματος, απαιτείται η συνεργασία και εμπλοκή
όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε η
λίμνη Στυμφαλία να αποτελέσει πόλο περιβαλλοντικής έλξης και ανάπτυξης.
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∆ηµιουργία πλαισιού και προυποθέσεων για τη δέσµευση
και την ενεργό συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας
Στόχος για τα έτη
2018 - 2022

∆ράσεις

Προϋπολογισµός / Χρηµατοδότηση

Σχεδιασµός και υλοποίηση εκστρατείας ενηµέρωσης για
την λίµνη Στυµφαλία.

∆ράσεις
περιβαλλοντικής
ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης
τοπικής κοινωνίας
και της ευρύτερης
περιοχής

Σχεδιασµός και παραγωγή στοχευµένου ενηµερωτικού
υλικού (σε έντυπη και ψηφιακή µορφή). Αφορά φυλλάδια,
αφίσες και άλλες εκδόσεις για την λίµνη. Το ενηµερωτικό
υλικό θα µπορεί να προωθηθεί µέσω της εκστρατείας
ενηµέρωσης για την λίµνη είτε µεµονωµένα είτε στο
πλαίσιο άλλων δράσεων. Για τη διάχυσή του προτείνεται
επίσης να αξιοποιηθούν δυναµικά εργαλεία, όπως τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόγραµµα LIFE-Stymfalia
(LIFE12 NAT/GR/000275)

∆ηµιουργία και προβολή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και
διαδικτυακών σπότ για την προβολή της λίµνης και του
ρόλου της.

5.000,00€ / Χορηγίες,
Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020

∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης για την λίµνη Στυµφαλία
και προβολή µε τη χρήση των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης.

5.000,00€ / Χορηγίες,
Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020

∆ιοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων µε αφορµή εορτασµούς
(π.χ. Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων).

5.000,00€ / ανά έτος / Χορηγίες,
Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
δραστηριοτήτων µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των
µαθητών και γενικότερα της σχολικής κοινότητας για την
αξία της βιοποικιλότητας και της µοναδικότητας της λίµνης.

2.000,00€ / ανά έτος / Χορηγίες,
Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνεργασία µε
δηµόσιους - ιδιωτικούς
φορείς και οργανώσεις
- εµπλοκή όλων των
ενδιαφεροµένων για την
προστασία της
βιοποικιλότητας της
λίµνης και την βιώσιµη
διαχείριση αυτής

Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών µε ποικίλους
κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση δράσεων
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικών µε την
προστασία και διατήρηση της λίµνης.

∆εν προκύπτει οικονοµικό κόστος

∆ιατήρηση και
προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για την λίµνη Στυµφαλία
και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

2.000,00€ / Χορηγίες,
Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020

Αποδοχή από
την τοπική κοινωνία

Σχεδιασµός και ανάπτυξη Προτεινόµενης Συµµετοχικής
∆ιαδικασίας των επλεκόµενων µερών στη λίµνη Στυµφαλία
(Stakeholder Engagement Plan)

Πρόγραµµα LIFE-Stymfalia
(LIFE12 NAT/GR/000275)
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Κίνητρα για ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας
Στόχος για τα έτη
2018 - 2022

Ενίσχυση και προβολή
τοπικών επιχειρήσεων
µε στόχο την τόνωση
της τοπικής αγοράς

∆ράσεις

Προϋπολογισµός
/ Χρηµατοδότηση

Υλοποίηση διαφηµιστικής καµπάνιας µε σκοπό την
προβολή της λίµνης και την προσέλκυση επισκεπτών

5.000,00€ / Χορηγίες,
Ίδια Κεφάλαια

Εκστρατεία ενηµέρωσης των φορέων που εµπλέκονται στον τουρισµό
για τη λίµνη Στυµφαλία και τις δυνατότητες αναψυχής που παρέχει, µε
στόχο την ένταξή τους στον σχεδιασµό των τουριστικών τους πακέτων
και προσφορών.

1.000,00€ / Χορηγίες /
ανά έτος
Ίδια Κεφάλαια

∆ηµιουργία εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα και tablets
για τη λίµνη µε στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της, την εικονική επίσκεψη του κοινού
και την παροχή πληροφοριών για τις δυνατότητες αναψυχής που
παρέχονται στην λίµνη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

1.000,00€ / Χορηγίες /
ανά έτος
Ίδια Κεφάλαια

∆ράσεις αγροτικής
ανάπτυξης – Προώθησης
πρακτικών ορθής
διαχείρισης των
φυσικών πόρων στη
γεωργία – Βιολογική
καλλιέργεια

Προώθηση και ανάπτυξη προϊόντων υπεύθυνης γεωργικής πρακτικής
και βιολογικής καλλιέργειας.

Πρόγραµµα
LIFE-Stymfalia
(LIFE12 NAT/GR/000275)

Συνεργασία µε το ∆ίκτυο Αγροτών Στυµφαλίας (∆.Α.Σ.) µε
σκοπό την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων

∆εν προκύπτει
οικονοµικό κόστος

Ενίσχυση της
απασχόλησης

∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ενδεικτικά στους
τοµείς ΑΠΕ και τουρισµού που θα προκύψουν από την
υλοποίηση των επιχειρηµατικών δράσεων του σχήµατος.

∆εν προκύπτει
οικονοµικό κόστος

Ίδρυση Επιχειρηµατικού Σχήµατος Αναχρηµατοδότησης
της µακροχρόνιας προστασίας και διαχείρισης της λίµνης
Στόχος για τα έτη
2018 - 2022
Ίδρυση ενός
αποτελεσµατικού και
βιώσιµου επιχειρηµατικού
σχήµατος
χρηµατοδότησης της
προστασίας και
διαχείρισης της λίµνης

∆ράσεις
∆έσµευση µέσω σύναψης κάποιας µορφής Σύµβασης Συνεργασίας
(Memorandum of understanding) για την συµµετοχή όλων των
εµπλεκοµένων σε κοινό σχέδιο δράσης
Επαφές, συναντήσεις µε stakeholders της περιοχής
Επιλογή καθεστώτος λειτουργίας του επιχειρηµατικού σχήµατος
Λειτουργία Επιχειρηµατικού Σχήµατος – Εγκατάσταση και στελέχωση

Ίδρυση ενός
αποτελεσµατικού και
βιώσιµου επιχειρηµατικού
σχήµατος
χρηµατοδότησης της
προστασίας και
διαχείρισης της λίµνης

Προϋπολογισµός
/ Χρηµατοδότηση

Άµεση παρέµβαση σε όλους τους κρίσιµους χώρους της λίµνης και του
περιβάλλοντος φυσικού χώρου, µε σκοπό την αποκατάσταση της
λίµνης και των ειδών αυτής
Ορθή χρήση των φυσικών πόρων της λίµνης µέσω ενεργειών που
θα αποφασιστούν από κοινού µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς

Σχεδιασµός
Πρόγραµµα
LIFE-Stymfalia
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Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες
Στόχος για τα έτη
2018 - 2022

∆ράσεις

Προϋπολογισµός
/ Χρηµατοδότηση

∆ιαχείριση καλαµιού
λίµνης / Αξιοποίηση της
βιοµάζας των καλαµιών
και των αγροτικών
υπολειµµάτων της
περιοχής

Εκµετάλλευση βιοµάζας λίµνης Στυµφαλίας για παραγωγή και την
πώληση στερεών καυσίµων (pellets και µπρικέτες) ή παραγωγή
εδαφοβελτιωτικού ή ενέργειας ή διαφηµιστικών προϊόντων.

∆εν προκύπτει οικονοµικό
κόστος. Προτείνεται
συνεργασία µε υφιστάµενη
µονάδα.

Ανάπτυξη δράσεων
Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) στην
περιοχή της λίµνης

Κατασκευή ενός σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοµάζα

€5.735.000,00/
Ενδιαφέρον από επενδυτή

Κατασκευή τριών µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών
(πιθανή συνεργασία µε ιδιώτη
Κατασκευή δυο µικρών ανεµογεννητριών

Ανάπτυξη ήπιων
τουριστικών
δραστηριοτήτων στην
περιοχή της λίµνης µε
σκοπό την ανάδειξη
της πλούσιας
βιοποικιλότητας της
περιοχής της λίµνης.

∆ηµιουργία ισχυρού
brand name που θα
αναδεικνύει τη λίµνη

Περιηγήσεις µε άλογα στην περιοχή της λίµνης.

Ιδιωτικά Κεφάλαια

Περιπατητικά Μονοπάτια - Οργάνωση δικτύων πρόσβασης
και περιήγησης στην λίµνη.
Εµπλουτισµός και βελτίωση του υφιστάµενου µονοπατιού,
σύµφωνα µε ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα

Ίδιωτικά και δηµόσια
Κεφάλαια

∆ηµιουργία χώρου αναψυχής ή πάρκου αναψυχής

Ίδιωτικά και δηµόσια
Κεφάλαια

Ανάπτυξη και λειτουργία µικρών τουριστικών επιχειρήσεων
(ξενώνων) στο πλαίσιο της οικοτουριστικής ανάπτυξης της λίµνης
αλλά και της ευρύτερης περιοχής

€880.000,00/ Ιδιωτικά
Κεφάλαια

∆ράσεις ποδηλασίας

Ιδιωτικά Κεφάλαια

∆ράσεις τοξοβολίας

Ιδιωτικά Κεφάλαια

Σχεδιασµός και ανάπτυξη brand name για τη λίµνη Στυµφαλίας

€20.000,00 / Ιδιωτικά
Κεφάλαια

Σκοπός είναι ο βαθµός οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής της Στυµφαλίας
να αυξηθεί κατά 80%, ώστε να µπορεί να αυτοχρηµατοδοτείται η διαχείρισή της.
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Πηγές χρηµατοδότησης της λίµνης
Έσοδα από επιχειρηµατικές δραστηριότητες (δράσεις ποδηλασίας,
τοξοβολίας, µε άλογα, µικρές τουριστικές επιχειρήσεις, χώροι αναψυχής,
αναβάθµιση υφιστάµενου µονοπατιού, δηµιουργία ισχυρού brand name)
Έσοδα από αξιοποίηση της βιοµάζας των καλαµιών και
των αγροτικών υπολειµµάτων της περιοχής
Έσοδα από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, µικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί, µικρές ανεµογεννήτριες)
Έσοδα από την προώθηση παραδοσιακών και τοπικών αγροτικών προϊόντων.
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Βιβλιογραφία – Πηγές

VM&A Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Τελικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2022.
Πρόγραμμα LIFE-Stymfalia LIFE12 NAT/GR/000275, Ιούνιος 2018

Χρήσιμες Συνδέσεις
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.espa.gr/el/pages/staticTerrotorialCoopOP.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm

