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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΥΧΟΥΣ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 4η προκήρυξη του LEADER






Προσέγγιση LEADER

Life 2014 - 2020

Ολοκληρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2014 η 4η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Το ενδιαφέρον που αποτυπώθηκε στις προτάσεις
που κατατέθηκαν χαρακτηρίζεται περισσότερο από αυξημένο. Συνολικά κατατέθηκαν
14 προτάσεις εκ των οποίων οι 13 αποτελούν επιχειρηματικά σχέδια ιδιωτών, που εν
μέσω της οικονομικής κρίσης τολμούν επιχειρηματικά και ζητούν από το Τοπικό

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΤΟΠΣΑ

Πρόγραμμα να ενισχύσει τα σχέδια τους αυτά.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 9 από τα παραπάνω επιχειρηματικά σχέδια
αφορούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά ανθρώπους οι οποίοι κατά
κύριο λόγω στοχεύουν στην αξιοποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (γάλα, αυγά,
λάδι, φρούτα) είτε προϊόντων διατροφής (ζυμαρικά).
Μιλώντας με αριθμούς τα σχέδια που κατατέθηκαν ξεπερνούν σε κόστος τα 2
εκατομμύρια ευρώ (2,2 εκ) και η Δημόσια Δαπάνη που απαιτούν για την υλοποίησή
τους ανέρχεται σε 1,2 εκ. Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το αρχικώς διατιθέμενο
ποσό Δημόσιας Δαπάνης, ωστόσο από τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης
εκτιμάται ότι θα βρεθούν όλοι οι απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψή των
χρηματοδοτικών αναγκών.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Η αξιολόγηση των σχεδίων έχει ήδη ξεκινήσει και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ως τα
τέλη του Νοέμβρη. Υπομονή …

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

Επόμενο τεύχος
31 Δεκεμβρίου 2014
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Πρόγραμμα LIFE 2014-2020

Πρόγραμμα LIFE

Σε συνέχεια πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή
προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE της περιόδου 2014-2020
η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ως προτείνων φορέας – συντονιστής της
πρότασης) σε συνεργασία με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, τον
Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης, την εταιρεία LEVER σύμβουλοι ανάπτυξης και την εταιρεία
NCC ΕΠΕ (ως συμμετέχοντες φορείς) υπέβαλλε πρόταση έργου στο
χρηματοδοτικό μέσο Life Nature and Biodiversity 2014.
Ο σκοπός της προς χρηματοδότηση πρότασης είναι η αποκατάσταση των
ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής, τροφοληψίας και ανάπαυσης τριών ειδών
προτεραιότητας

(αργυροπελεκάνος

Pelecanus

crispus,

λαγγόνα

Phalacrocorax pygmaeus, και βαλτόπαπια Aythya nyroca) στο Εθνικό
Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και στη διασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης
διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής σε μακροπρόθεσμό ορίζοντα.
Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:
▪

Σχέδιο αποκατάστασης υγροτόπου με βάση τις απαιτήσεις των ειδών
προτεραιότητας

▪

Εκτίμηση φέρουσας Ικανότητας για τις παραλίμνιες δραστηριότητες
και

εξειδίκευση

της

αναπτυξιακής

στρατηγικής

της

περιοχής

παρέμβασης
▪

Ανάπτυξη προτύπου για την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
της περιοχής

▪

Μελέτη

αποκατάστασης

και

αποκατάσταση

του

οικοτόπου

προτεραιότητας
▪

Κατασκευή τεχνητής νησίδας για αναπαραγωγή του αργυροπελεκάνου

▪

Κατασκευή τριών (3) τεχνητών νησίδων

▪

Ανακατασκευή τριών (3) νησίδων κοντά στο ανατολικό ανάχωμα

▪

Κατασκευή μίας (1) νησίδας στην περιοχή Τρίγωνο

▪

Φυτεύσεις τοπικών ειδών δένδρων στις νησίδες και σε άλλα σημεία της
περιοχής

με

σκοπό

την

δημιουργία

κατάλληλων

θέσεων

αναπαραγωγής για τις λαγγόνες και τις βαλτόπαπιες
▪

Μεταφορά και φύτευση καλαμιών στις νησίδες και σε άλλα σημεία της
προστατευόμενης

περιοχής

με

σκοπό

τη

δημιουργία

θέσεων

αναπαραγωγής για τις λαγγόνες και τις βαλτόπαπιες
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▪ Διάνοιξη των πυκνών συστάδων με υπερυδατικά φυτά στα έλη και στα
κανάλια

της

περιοχής

με

σκοπό

τη

βελτίωση

των

συνθηκών

τροφοληψίας για τις λαγγόνες και τις βαλτόπαπιες
▪ Αγορά ειδικών μηχανοκίνητων οχημάτων για την συντήρηση και
αναβάθμιση των ανωτέρω τεχνικών παρεμβάσεων
▪ Παρατηρητήριο και δημιουργία δικτύου μονοπατιών παρατηρητηρίου
▪ Σχεδιασμός υποδομών επισκεψιμότητας και πιλοτικές εφαρμογές για
άτομα με ειδικές ανάγκες και το γενικό κοινό
▪ Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού και των επισκεπτών με
παραγωγή ενημερωτικού υλικού, υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
καθώς και την υλοποίηση σειράς εκδηλώσεων για την ενημέρωση και
κατάρτιση

υπηρεσιών,

φορέων

και

επαγγελματιών

που

δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.250.000€ και
χρηματοδοτείται κατά 72,1% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ήτοι ποσό
2.434.290€) και από ίδιους πόρους κατά 27,9% (ήτοι ποσό 815.710€)
με την συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στο έργο να ανέρχεται σε
597.000€ (478.495€ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 118.505€ από
ίδιους πόρους).

Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2014
Πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2014 ημέρα Παρασκευή, στην
αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής του Διοικητηρίου η έκτακτη γενική
συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
"Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α."
και δ.τ. "ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.

Α.Ε." με κύριο θέμα την εκλογή μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα
στις 29/10/2014 με την παρακάτω σύνθεση:
▪ Ιωάννης Μωυσιάδης του Μωυσή, ως Πρόεδρος
▪ Ιωάννης Χατζηηλιάδης του Σωκράτη, ως Αντιπρόεδρος
▪ Δημήτριος Καριπίδης του Αναστασίου, ως Διευθύνων Σύμβουλος
▪ Αγνή Δουβίτσα του Αστέριου, ως μέλος
▪ Φώτιος Δομουχτσίδης του Στρατή, ως μέλος
▪ Δημήτριος Νότας του Περικλή, ως μέλος
▪ Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Θεοδώρου, ως μέλος
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▪

Κωνσταντίνος Καρπουχτσής του Ηλία, ως μέλος

▪

Ελευθέριος Στοΐλας του Κωνσταντίνου, ως μέλος

«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών»

ΤΟΠΣΑ

Ολοκληρώνεται σιγά - σιγά η πράξη «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση
στο Δήμο Σερρών» στο οποίο η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ΟΤΑ είναι ο συντονιστής του
σχεδίου. Οι ωφελούμενοι του σχεδίου έφτασαν τελικά στους 113 έναντι
στόχου 140 που προβλεπόταν αρχικά από το σχέδιο.
Σε αυτή τη φάση βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις:
Α) Συμβουλευτική Υποστήριξη. Ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο η
συμβουλευτική επιχειρηματικότητας τόσο των ανέργων όσο και των νέων
επιστημόνων και αγροτών που συμμετέχουν στο σχέδιο μέσω εκπόνησης
επιχειρηματικών

σχεδίων

και

επιχειρηματικής

υποστήριξης

για

δημιουργία δικής τους επιχείρησης ή αναπροσανατολισμό της λειτουργίας
της ήδη υφιστάμενης επιχείρησης τους.
Β) Κατάρτιση. Ολοκληρώθηκαν και τα 6 προγράμματα κατάρτισης που
προβλεπόταν από το πρόγραμμα και αναμένουμε ως συντονιστές τις
τελικές

αναφορές

από

τους

φορείς

κατάρτισης

προκειμένου

να

εκταμιευτούν τα χρήματα που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι από

τα

προγράμματα κατάρτισης που παρακολούθησαν.
Γ) Δικτύωση. Στο πλαίσιο της δικτύωσης ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο
η διερεύνηση των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο
δυναμικό σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδο. Παράλληλα
την περίοδο αυτή βρισκόμαστε σε αναζήτηση εργοδοτών οι οποίοι θα
αναλάβουν το ρόλο του μέντορα προς τους νέους επιχειρηματίες με σκοπό
την καλύτερη υποστήριξη των ωφελούμενων που θα θελήσουν να
πραγματοποιήσουν δική τους επιχείρηση.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την υλοποίηση του έργου έδειξε:
1. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των συμπράξεων διαμόρφωσε
ένα περίπλοκο γραφειοκρατικό σύστημα για τη λειτουργία τους στο
οποίο πολλοί από τους φορείς που συμμετείχαν αδυνατούσαν να
ανταποκριθούν στη δέσμευση που είχαν αναλάβει.
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2. Ο μεγάλος αριθμός εταίρων επίσης δυσκόλεψε την αποτελεσματική
λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και την ποιότητα των
παρεχόμενων

υπηρεσιών

αφού

σε

πολλές

περιπτώσεις

ήταν

αποσπασματικές χωρίς να υπάρχει κάποια συνολική εικόνα για την
πορεία του κάθε ωφελούμενου.
3. Από τις προσπάθειες για την εξεύρεση επιχειρήσεων καταδείχτηκε
ότι

υπάρχει

σημαντικότατη

επιδείνωση

της

ικανότητας

των

επιχειρήσεων να προσλάβουν ανέργους, ενώ παρατηρείται χαμηλός
βαθμός επιθυμίας δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ως διέξοδο από την
κατάσταση ανεργίας, επιλογή που τα προηγούμενα έτη ήταν ιδιαίτερα
συνήθης.
4. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τέτοια προγράμματα θα
πρέπει

να

προηγείται

έρευνα

της

αγοράς

εργασίας

που

να

καταδεικνύει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και στη συνέχεια

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού

να γίνεται η επιλογή των ωφελουμένων για συμμετοχή στο σχέδιο
▪

Τρεβλόπουλος Σαράντης,

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Κοινωνιολόγος

Απόλυτα

Συντακτική Οµάδα
▪

▪

▪

▪

Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος,
Οικονοµολόγος

επίσης

η

θεσμοθέτηση

ειδικών

Της επιδότησης θέσεων εργασίας (προγράμματα τύπου voucher
αποκλειστικά για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ)

▪

Μαυρουδής Γεώργιος,
Λογιστής

είναι

προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης μέσω:

Ανοιξιάδης Νικόλαος,
Γεωπόνος

αναγκαία

Της επιδότησης ωφελουμένων ΤΟΠΣΑ για άσκηση απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας.

▪

Της επιδότησης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Υπεύθυνος σύνταξης
▪

Καλογερούδης Ιωάννης,
∆ιευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε

Συνδροµές
Μπορείτε να εγγράψετε / διαγράψετε τον εαυτό
σας ή κάποιον που γνωρίζετε, στέλνοντάς µας ένα
e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:
newsletter@aneser.gr γράφοντας στο θέµα την
λέξη Subscriber ή Unsubscriber για εγγραφή ή
διαγραφή αντίστοιχα ή να εγγραφείτε µέσα από
την ηλεκτρονικής µας ιστοσελίδα.
Στοιχεία Εταιρείας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών

Επόμενο τεύχος, 31 Δεκεμβρίου 2014

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, 62122,
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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