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Στα πλαίσια βαθμολόγησης θα αξιολογούνται οι προτάσεις σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

 Στόχοι της Τοπικής Στρατηγικής  

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων. 

2.    Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων. 

3. Στήριξη της πολυαπασχόλησης και της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

4. Βελτίωση ελκυστικότητας και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και των σχετικών υποδομών. 

5. Δημιουργία / Βελτίωση υποδομών αγροτικών δραστηριοτήτων. 

6. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

7.  Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης  

8.  Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικοοικονομικής διάστασης. 

9. Δημιουργία μηχανισμού στήριξης της τοπικής ανάπτυξης και ενίσχυση των δικτύων και συνεργασιών των τοπικών 

επιχειρηματικών φορέων. 

10.  Ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία περιβάλλοντος. 

11. Ενίσχυση και προώθηση της έξυπνης και βιώσιμής ανάπτυξης μέσω καινοτόμων επενδύσεων. 

12. Τοπική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

 Στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
1. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου. 

2. Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος. 

3. Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών. 

4. Δημιουργία Βιώσιμων & πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών. 

5. Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας. 

6. Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. 

7. Βελτίωση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προώθηση της Κλιματικής αλλαγής. 

8. Παροχή βασικών υπηρεσιών και ποιότητα ζωής στις περιοχές της υπαίθρου. 

9. Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές. 

10. Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

11. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

12. Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 

 Στόχοι της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (RIS) 

1. Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας. 

2. Διασφάλιση της ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

3. Αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών και λοιπών δικτύων. 

4. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού – ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. 

5. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και ελαχιστοποίηση διαχειριστικού κόστους. 

6. Προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων/ομάδων/clusters. 

7.  Προώθηση της Πράσινης καινοτομίας και εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

8. Διείσδυση της τεχνολογίας και των ΤΠΕ στην τοπική οικονομία. 

9. Αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. 

10. Ανάπτυξη της αγροτο-διατροφής, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας. 

11.  Διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των θαλάσσιων πόρων. 

12.  Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας του τουρισμού και εμπλουτισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών. 


