Άξονας 4 «Προσέγγιση LEADER» (2007-2013)
Η Αναπτυξιακή Κιλκίς υλοποίησε Τοπικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Κιλκίς, πρότυπος πόλος
βιώσιμης ανάπτυξης» στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»
τουΠρογράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ολοκληρώθηκε 2015).
Η προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη
ισόρροπης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, αλλά κυρίως την ανάγκη αντιμετώπισης των
προβλημάτων των περιοχών που πλήττονται άμεσα από την εφαρμογή της ΚΑΠ,
εφαρμόσθηκε σε ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές. Τα τοπικά προγράμματα του
Άξονα 4 του ΠΑΑ σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω
προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (Ομάδες
Τοπικής Δράσης - Ο.Τ.Δ.), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή
παρέμβασης.
Μετά από σχετικό διαγωνισμό το υπουργείο Γεωργίας ενέκρινε την ΑΝ.ΚΙ.ως τον τοπικό
φορέα διαχείρισης της προσέγγισης LEADER.
Ο Άξονας 4 διαρθρώθηκε στα ακόλουθα Μέτρα:
Μέτρο 41:Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης,
Μέτρο 421: Διατοπική και διεθνική συνεργασία,
Μέτρο 431: Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και
εμψύχωση στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του Άξονα 4 υλοποιήθηκαν δράσεις που αποσκοπούσαν:
✓ στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων,
✓ στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες,
✓ στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων,
✓ στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων,
✓ σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, στην
ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών,
✓ στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.
Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του προγράμματος για την περίοδο 2002-2008 που
πραγματοποιήθηκε ήταν 7.247.000,00€.

Άξονας 3 του Π.Α.Α. 2007-2013
Η εταιρεία υλοποίησε (ως αντένα-μέλος του δικτύου του Υποστηρικτικού Μηχανισμού
του προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας),στο πλαίσιο του
«Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», τον
Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονομίας».
Οι δράσεις που περιέλαβε ο Άξονας 3 εξυπηρετούσαν δύο ειδικούς στόχους του Εθνικού
Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και συγκριμένα:
α) την βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και
β) την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Τα μέτρα του Προγράμματος με τις αντίστοιχες δράσεις ήταν τα παρακάτω:
311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»,
312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»,
313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»,
321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»,
322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»,
323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς».
Οι παραπάνω δράσεις του Άξονα 3 εφαρμόστηκαν σε γεωγραφικά οριοθετημένες
περιοχές παρέμβασης οι οποίες είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, σε συνέχεια του
πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου.
Στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς εφαρμόστηκαν σε όλους τους δήμους εκτός του π.
δήμου Κιλκίς, του π. δήμου Χέρσου και των π. δημοτικών διαμερισμάτων Μαυρονερίου,
Ξυλοκερατιάς και Πεδινού.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ήταν 272.494,00€.

Πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) (2012-2015)
Η Αναπτυξιακή Κιλκίς συμμετείχε, ως κύριος εταίρος, στην υλοποίηση του
προγράμματος: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών εργασίας», συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00€.
Για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Συν-ενεργείν τοπικά για την
καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» συστάθηκε η
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν Ενεργείν» μέλη της οποίας ήταν οι δήμοι του νομού Κιλκίς
και διάφοροι τοπικοί φορείς όπως το Επιμελητήριο (συντονιστής εταίρος) κ.ά.
Στόχος του έργου αποτελούσε η υποστήριξη 130 ανέργων που κατοικούν στην
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπούσε, στην αναβάθμιση
των προσόντων των ωφελούμενων (Έλληνες άνεργοι) και των δεξιοτήτων τους, αλλά και
στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Παράλληλα το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος σε
τοπικό επίπεδο αλλά και στην διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές
ανάγκες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων.
Μέσα από την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων, επιπλέον επιδιώχθηκε η ενεργοποίηση
των τοπικών φορέων για την απόκτηση κοινής συναντίληψης και δράσης, με σκοπό την
προώθηση της απασχόλησης στον νομό.

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - πΓΔΜ
(INTERREG)
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (IPA Cross Border Programme
2007-2013) η ΑΝΚΙ υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία τα ακόλουθα δύο προγράμματα:

Α/Α

Τίτλος/ Περιγραφή

Π/Υ (ευρώ)

1

Promote Innovative
Entrepreneurship through
development of an
aromatic & pharmaceutical
plants cluster, to succeed
Sustainable Development”
(InCluDe).
Integrated Plan for the
Promotion of the Joint
Architectural Heritage and
the Development of
Religious Tourism in the
Cross Border Area
(Promo.Cross)

30.470,00

Περίοδος
υλοποίησης
2011-2015

150.000,00

2012-2014

2

Αναθέτουσα
Αρχή
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

