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Ενημερωτικό δελτίο

Προσέγγιση LEADER
Καταπολέμηση κουνουπιών
ΤΟΠΣΑ
Προγράμματα για ιδιώτες.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Με αμείωτο ρυθμό “τρέχει” το LEADER
Σε φουλ ρυθμό εργάζεται η “ατμομηχανή” της ανάπτυξης της υπαίθρου, το Τοπικό Πρόγραμμα

LEADER.

Στο

διάστημα

Σεπτεμβρίου

-

Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν τόσες ενέργειες,
σχεδόν όσες σε όλη την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής
του προγράμματος.
Παράλληλα

ολοκληρώθηκε

η

ένταξη

9

ακόμη

επενδυτικών σχεδίων της 2ης προκήρυξης συνολικού
προϋπολογισμού

1.100.000

€

υπογράφηκαν

συμβάσεις

με

9

και

συγχρόνως

δικαιούχους

του

προγράμματος, τα επενδυτικά σχέδια των οποίων ήδη
υλοποιούνται και φτάνουν στο ύψος των 760.000 €.
Το τοπικό πρόγραμμα αριθμεί πλέον 23 συμβασιοποιημένα έργα συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκε ή δρομολογήθηκε η πληρωμή των ενταγμένων έργων
στο τοπικό πρόγραμμα γεγονός που συμβάλλει την προσπάθεια των δικαιούχων για την αποπεράτωση των έργων τους κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες οικονομικές συνθήκες.
… και συνεχίζουμε.
Κλείσιμο 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ολοκληρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2013 η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της 3ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται
στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013. Συνολικά υποβλήθηκαν 54 επενδυτικές προτάσεις.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον της συγκεκριμένης πρόσκλησης ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Συγκεκριμένα κατατέθηκαν 54 επενδυτικά σχέδια (26 αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις και τα 28 αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 6.500.000 € περίπου.
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Το επενδυτικό ενδιαφέρον κατέδειξε σε μεγάλο βαθμό την τάση της τοπικής οικονομίας για δημιουργία μικρών – οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεων αξιοποίησης και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων. Η επιτροπή αξιολόγησης έπιασε άμεσα δουλειά ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στο στόχο που έχει τεθεί από την Ομάδα Τοπικής Δράσης για την έκδοση των πρώτων
αποτελεσμάτων έως το τέλος του έτους.
Οι επενδυτικές προτάσεις κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τα υπομέτρα του Τοπικού Προγράμματος ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

L123 – «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

14

L311 – «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

1

L312 – «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

7

L313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

9

L321 – «Βασικές υποδομές για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

20

L322 – «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών»

2

L323 – «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

1

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Σερρών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το θερινό πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για το έτος 2013 το οποίο ξεκίνησε στις 18-6-2013 και ολοκληρώθηκε στις 19-6-2013
Παρότι το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών του 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών ξεκίνησε αργά, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων έφερε
τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς:


Οι πληθυσμοί των κουνουπιών μειώθηκαν σχεδόν στα επίπεδα των προηγούμενων ετών



Καταγράφηκε περιορισμένος αριθμός κρουσμάτων λοίμωξης Ιού Δυτικού Νείλου



Μειώθηκε η όχληση από τα κουνούπια στους οικισμούς και τις αγροτικές καλλιέργειες
Το πρόγραμμα διεξήχθη με την εποπτεία και τις οδηγίες της επιστημονικής επιτροπής, ενώ

επισημαίνεται πως:


Τηρήθηκαν οι οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Υπήρξε συνεργασία με την Δ/νση Υγείας της ΠΚΜ προκειμένου να υπάρξει συντονισμός
με τα προγράμματα των αεροψεκασμών και επίγειων
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ψεκασμών που διεξάγονταν από την Περιφέρεια και έτσι απεφεύχθησαν οι αλληλοεπικαλύψεις και επιτεύχθηκαν καλύτερα αποτελέσματα


Χρησιμοποιήθηκαν μόνο σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ακολουθήθηκαν απόλυτα οι οδηγίες κατά την εφαρμογή τους



Έγινε πειραματική εφαρμογή του σκευάσματος Aquatain σε κλειστά συστήματα ανάπτυξης προνυμφών (δεξαμενές, βιολογικούς καθαρισμούς κλπ), με ιδιαίτερα ικανοποιητικά
αποτελέσματα



Στις περιοχές που καταγράφηκαν περιστατικά λοίμωξης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου έγιναν άμεσα παρεμβάσεις ακμαιοκτονίας, προνυμφοκτονίας σε όλες τις αστικές και περιαστικές εστίες καθώς και εφαρμογή ταμπλετών στους βόθρους όλου του οικισμού, ενώ οι
πολίτες ενημερώθηκαν με τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων



Έγινε προβολή ενημερωτικών σποτ στα τοπικά τηλεοπτικά μέσα



Τα επιστημονικό προσωπικό, οι δειγματολήπτες, οι ψεκαστές και οι βοηθοί αυτών εκτέλεσαν με επιτυχία το έργο τους λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας (μάσκες,
γάντια, κλπ) κατά την εφαρμογή του προγράμματος



Μετά από οδηγία της επιστημονικής Επιτροπής διεξήχθη πρόγραμμα καταγραφής του
πληθυσμού του είδους Aedes albopistus (κουνούπι Τίγρης) , ενώ εκκρεμεί η αποστολή
δειγμάτων ακμαίων στην ΕΣΔΥ προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός μόλυνσης τους από
τον Ιό του Δυτικού Νείλου



Παραδόθηκαν εκθέσεις πεπραγμένων από τους Τομεάρχες – εφαρμοστές του προγράμματος με αναλυτικά στοιχεία για την εφαρμογή του.



Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό την εποπτεία των κλιμακίων ελέγχου που συστάθηκαν από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών

Ξεκίνησε η δράση της συμβουλευτικής – πληροφόρησης που αποτελεί το πρώτο βήμα για
την υλοποίηση του σχεδίου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση στην οποία η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος.
Στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης
μέσα από την προώθηση στην τοπική αγορά εργασίας κυρίως νέων με υψηλά προσόντα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ευμετάβλητες
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σημερινές συνθήκες, αγρότες με νέες ιδέες και ικανότητες εφαρμογής καινοτομικών δράσεων
και πρακτικών καθώς και μακροχρόνια ανέργων με προοπτική επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού και ικανότητας εισόδου στην αγορά εργασίας.
Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα υλοποιούνται σταδιακά όλες οι προβλεπόμενες δράσεις του σχεδίου οι οποίες περιλαμβάνουν:
Α. Δράση Συμβουλευτικής
1. Για όλους


Συμβουλευτική επιλογής και διάγνωσης αναγκών ωφελουμένων. Περιλαμβάνονται 3 βασικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο για τη διάγνωση των αναγκών και του προφίλ τους.

2. Για τους ανέργους


Συμβουλευτική απασχόλησης για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνονται 5 συνεδρίες για την καλύτερη προετοιμασία των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.



Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας ανέργων. Περιλαμβάνει πακέτο επιχειρηματικών
συμβουλών και προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου για τους άνεργους ωφελούμενους
του σχεδίου που θα ιδρύσουν επιχείρηση.



Τη συμβουλευτική προς τους εργοδότες που περιλαμβάνει πληροφόρηση – ευαισθητοποίηση εργοδοτών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης

2. Για τους Νέους Επιστήμονες


Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας νέων επιστημόνων. Περιλαμβάνει πακέτο επιχειρηματικών συμβουλών και προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου για νέους επιστήμονες –
ωφελούμενους του σχεδίου που είτε θα αναβαθμίσουν, είτε θα αναπροσανατολίσουν την
δραστηριότητα τους.

3. Για τους Αγρότες


Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας αγροτών. Περιλαμβάνει πακέτο επιχειρηματικών
συμβουλών και προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου για τους αγρότες ωφελούμενους
του σχεδίου που είτε θα ιδρύσουν επιχείρηση, είτε θα αναπροσανατολίσουν την δραστηριότητα τους.

Β. Δράσεις κατάρτισης
Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν θα καλύπτουν τις παρακάτω γενικές ενότητες:


Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη χρήση Η/Υ.
Τεύχος 28,
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
2013

Σελίδα 4 από 6

www.aneser.gr

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.



Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη χρήση του Internet και τη χρήση των Social media.



Πρόγραμμα Κατάρτισης για τις ΑΠΕ και την πράσινη επιχειρηματικότητα.



Πρόγραμμα Κατάρτισης για την οργάνωση αποθήκης με τη χρήση Η/Υ.



Πρόγραμμα Κατάρτισης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων (δύο προγράμματα)

Γ. Ενέργειες δικτύωσης
Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της δικτύωσης θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:
1. Για όλους


Η διοργάνωση και λειτουργία έξι (6) ανοικτών επιχειρηματικών εργαστηρίων (Open Labs).
Η διάρκεια κάθε εργαστηρίου θα είναι 25 ώρες και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 1. Πηγές και μέσα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, 2. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου μικρών επιχειρήσεων, 3. Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου Marketing μικρών
επιχειρήσεων, 4. Οικονομική και λογιστική παρακολούθηση μικρών επιχειρήσεων, 5. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα



Διοργάνωση συναντήσεων με επαγγελματικά επιμελητήρια και διεπαγγελματικές ενώσεις.
Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι να φέρει σε επαφή τους ωφελούμενους του σχεδίου
με τα επιμελητήρια και τις διεπαγγελματικές ενώσεις.

2. Για τους ανέργους


Οργάνωση ημερών καριέρας. Οι «Ημέρες Καριέρας» θα είναι μια συνάντηση νέων, εργαζομένων και στελεχών, με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς φορείς. Θα πραγματοποιηθούν
δύο ημέρες καριέρας. Στόχος αυτών είναι να φέρει σε επικοινωνία τους υποψηφίους με τις
εταιρίες, τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς,
που συνολικά απαρτίζουν την αγορά εργασίας. Κάθε ημέρα καριέρας θα πραγματοποιείται
σε κατάλληλο χώρο με τα στάντ των εταιρειών όπου θα μπορούν να αφήνουν βιογραφικά οι
υποψήφιοι εργαζόμενοι.



Επιλογή επιχειρήσεων μεντόρων. Η ενέργεια αφορά την ενεργή συμμετοχή επιτυχημένων
τοπικών επιχειρηματιών οι οποίοι θα καθοδηγούν ορισμένους ωφελούμενους της πράξης
στο στήσιμο μιας επιχείρησης. Επίσης περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα
λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων.



Διερεύνηση αναγκών πιθανών υποψηφίων επιχειρήσεων για πρόσληψη προσωπικού και
κατάταξη σε κατηγορίες. Η ενέργεια αφορά στη διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων
σε ανθρώπινο δυναμικό σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδο, με σκοπό τη
δημιουργία βάσης ζητούμενου προσωπικού.
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3. Για τους Αγρότες


Οργάνωση δικτύων - clusters αγροτών - λοιπών ωφελουμένων της παρέμβασης. Η ενέργεια
περιλαμβάνει την οργάνωση 2 δικτύων δι-επιχειρηματικών συνεργασιών με τη συμμετοχή
αγροτών, είτε πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των ωφελουμένων της πράξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη αυτών των συνεργασιών μέσα από τη συστηματοποίηση τους.

Προγράμματα για ιδιώτες

Αποτελέσματα της δράσης "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013"
Εκδόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Τα Σχετικά Αρχεία στα οποία ανακοινώνονται οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω link:
http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=563

Συνδρομές

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού



Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος

Συντακτική Ομάδα

Μπορείτε να εγγράψετε / διαγράψετε τον εαυτό σας ή κάποιον που
Το επόμενο τεύχος
το Δεκέμβριο
του 2013

γνωρίζετε, στέλνοντάς μας ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:
newsletter@aneser.gr γράφοντας στο θέμα την λέξη Subscriber ή



Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος



Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος

μέσα από την ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδα.



Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος

Στοιχεία Εταιρείας



Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Υπεύθυνος σύνταξης



Καλογερούδης Ιωάννης, Διευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Unsubscriber για εγγραφή ή διαγραφή αντίστοιχα ή να εγγραφείτε

Μεραρχίας 67, Σέρρες, 62123, Τηλ. 23210 64402-3,
Fax: 23210 99639, www.aneser.gr e-mail: info@aneser.gr

“Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας
έκδοση αν μπορείτε να τη
διαβάσετε ηλεκτρονικά .”
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