H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020

Περιφέρειας Θεσσαλίας

στην εναρκτήρια εκδήλωση για το
«Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
Νήσων Βορείων Σποράδων»
το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019
και ώρα 14:30 μ.μ.

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

στην Αλόννησο,

ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ

στο χώρο του Δημαρχείου

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόσκληση

σας προσκαλεί

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων είναι μια αναπτυξιακή
Στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας, με ολοκληρωμένη προσέγγιση, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των
τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, στην ενδυνάμωση προσέλκυσης τουριστικών και
πολιτιστικών ροών, στην ανάδειξη αλλά και προστασία των πόρων, στην αύξηση της
απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών στα
τρία νησιά των Βορείων Σποράδων, μέσα από ένα νέο πλαίσιο αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε σχέση με αντίστοιχα παλαιότερα.
Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Βορείων Σποράδων, επιχειρείται η εφαρμογή
ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου, με την ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης, στοχευμένες αλλά και κοινές δράσεις, όπως :
 προσέλκυσης και διαχείρισης των ροών επισκεψιμότητας
 αξιοποίησης της «οικονομίας της φήμης» (Reputation Economy)
 προστασίας - διαχείρισης φυσικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
 βελτίωσης της προσπελασιμότητας & της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 υποδομών και δράσεων προσβασιμότητας και αστικής αναζωογόνησης και
βιώσιμης αστικής κινητικότητας
 ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
 ενίσχυσης της απασχόλησης
 στήριξη της κοινωνικής συνοχής

Πώς επιτυγχάνεται
η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση;

Τι είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική
Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων;
Με τη Στρατηγική της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης :

 Αναγνωρίζουμε τα δυνατά και αδύναμα σημεία στα Νησιά, τις
αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και τα προβλήματα

 Με Όραμα, Σχέδιο και Συνεργασία :
Ενισχύουμε τα δυνατά σημεία, αντιμετωπίζουμε τα αδύνατα,
Σχεδιάζουμε Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης

 Συνεργαζόμαστε όλοι οι φορείς και οι πολίτες και προτείνουμε
δράσεις και έργα για το Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο

 Αξιολογούμε και ιεραρχούμε, με επιστημονική προσέγγιση και
προσβλέποντας στα αποτελέσματα

 Ωριμάζουμε έργα και δράσεις για υλοποίηση στο ΕΣΠΑ 20142020

 Παρακολουθούμε την υλοποίηση και τα αποτελέσματα με
μετρήσιμους δείκτες

μέσα από επιστημονική προσέγγιση ΚΑΙ ανοιχτή διαβούλευση, συμβατά με τους
κανόνες χρηματοδότησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (που θα αποτελέσει τη βασική
πηγή χρηματοδότησής του), αλλά και των λοιπών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020,
στοχεύοντας σε μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα για τις Βόρειες Σποράδες και τη
Θεσσαλία.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

