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Λακία, 05-04-2018
Αξ.Πξωη. 55

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
& ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΑΑ 2014-2020

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ
ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Η Δπξώπε επελδύεη ζηηο
Αγξνηηθέο πεξηνρέο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020)
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΜΔΣΡΟ 19: «Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξωηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήηωλ, (ΣΑΠΣνΚ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα, γηα ηελ Π.Δ. Φζηώηηδαο
θαη ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο» ηεο ΟΣΓ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ. ΟΣΑ»
ΤΠΟΜΔΣΡΟ 19.2: «ηήξημε Τινπνίεζεο Γξάζεσλ ησλ ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ»
ΓΡΑΗ 19.2.4 : «Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο» &
ΓΡΑΗ 19.2.5: «Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ππνδνκψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα»
ΟΙ ΟΠΟΙΔ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α.
Έρνληαο ππφςε:
1.

Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22-4-2005).

2.

Σν Ν. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014), φπσο ηζρχεη.

3.

Σε κε αξ. πξση. 24944/20.09.2016 (ΦΔΚ 3066/Β΄/26.09.2016) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Αλαδηάξζξσζε ησλ Δηδηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020».

4.

Σε κε αξ. πξση. 2545/17.10.2016 (ΦΔΚ 3447/B’/2016) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
& Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 20142020 Α. ηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Β. ηηο Γεληθέο
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Γηεπζχλζεηο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, σο Δλδηάκεζνη
Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξάμεσλ ΠΑΑ.
5.

Σνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, πεξί θαζνξηζκνχ
θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν,
ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν
Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη
Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.

6.

Σνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο
αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.

7.

Σνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ινπλίνπ 2014, γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ
θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108
ηεο πλζήθεο («Γεληθφο Απαιιαθηηθφο Καλνληζκφο»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ κε αξ.
1084/14-06-2017 Καλνληζκφ ηεο ΔΔ.

8.

Σνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ
άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο
ζεκαζίαο («De Minimis»).

9.

Σνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 702/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ινπλίνπ 2014 γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ
θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο
ζπκβηβάζηκσλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο θάζε θνξά.

10.

Σελ αξ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014-2020.

11.

Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 262/01).

12.

Σε κε αξ. πξση. 110427/ΔΤΘΤ/1020 (ΦΔΚ 3521/01.11.2016) ηξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε αξ.
πξση. 81986/ΔΤΘΤ 712/31.07.2015 (ΦΔΚ 1822/Β/24.08.2015) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Δζληθνί Καλφλεο
Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο
Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ».

13.

Σηο απφ 04.04.2016 απνθάζεηο - ζπκπεξάζκαηα ηεο 1εο πλεδξίαζεο ηεο Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΑΑ
ηεο Διιάδαο 2014-2020, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΠΑΑ
2014-2020, φπσο ηζρχνπλ.

14.

Σε κε αξ. πξση. 3417/22.12.2016 (ΦΔΚ 4222/Β’/28.12.2016) ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. πξση.
1065/19.04.2016 (ΦΔΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ κε ζέκα «Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΠΑΑ 2014–2020»
(ΓΔ),

15.

Σε κε αξ. πξση. 152950/23-10-2015 ΚΤΑ έγθξηζεο ηεο ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
(ΜΠΔ) ηνπ ΠΑΑ 2014-2020»

16.

Σελ ππ’ αξηζ. 3206/21-12-2016 (ΦΔΚ 4111/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο
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ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηνπ
ΔΠΑΛΘ 2014-2020 θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο».
17.

Σν αξηζκ. πξση. 1741/23-06-2017 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ 2014-2020 πεξί απνδνρήο ηεο αλακνξθσκέλεο
πξφηαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Φζηψηηδαο Α.Δ.ΟΣΑ.

18.

Σελ ππ’ αξηζ. 2635/20-9-2017/ΦΔΚ 3313/17 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Πεξί πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνκέηξνπ
19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο πεξηφδνπ 20142020», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά.

19.

Σε κε αξ. πξση. 13215/30-11-2017 (ΦΔΚ 4285/Β΄/8-12-2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Πιαίζην πινπνίεζεο Τπνκέηξνπ 19.2, ηνπ Μέηξνπ 19, Σνπηθή Αλάπηπμε κε
Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, γηα
παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη ινηπέο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ησλ Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ».

20.

Σν κε αξ. πξση. 140022/ΔΤΚΔ 6930/19-12-2017 έγγξαθν ηεο ΔΤΚΔ, κε ην νπνίν δφζεθε ε έγθξηζε ηνπ
ζρεδίνπ ηεο πξφζθιεζεο.

21.

Σν κε αξ. πξση. 28/28-02-2018 (πξση. ΔΤΓΔΠ 495/01-03-2018) έγγξαθν ηεο ΟΣΓ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ)
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθε ην ζρέδην ηεο πξφζθιεζεο.

22.

Σν κε αξ. πξση. 955/04-04-2018 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο κε ην νπνίν δφζεθε ε ζχκθσλε γλψκε επί ηνπ
ζρεδίνπ πξφζθιεζεο ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) πξνο ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα ηελ
ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο.
ΚΑΛΔΙ

Σνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ:


ΟΣΑ Α & Β βαζκνύ ηωλ Π.Δ Φζηώηηδαο (Δμαηξείηαη ν Γήκνο Ακθίθιεηαο-Διάηεηαο θαη νη ΣΚ Γάθλεο,
Οίηεο, θακλφο, Παχιηαλεο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ) θαη ηεο Π.Δ Δπξπηαλίαο θαζώο θαη νη θνξείο
ηνπο.



Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα.



Iδηωηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθό ζθνπό ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρωλ έξγωλ, ζύκθωλα θαη κε
ηελ επηιεμηκόηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην ηνπηθό πξόγξακκα ηεο ΟΣΓ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ.

Ωο Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα λννχληαη:
Γεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αλεμάξηεηα ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο,
ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην «Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο
Διιεληθήο Γηνίθεζεο» έηζη φπσο θαηαξηίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζε εηήζηα βάζε.
Δπηπιένλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηζρχνπλ ηα εμήο:
1. Γχλαηαη λα είλαη πθηζηάκελα λνκηθά πξφζσπα θαη εηδηθά γηα ηα ππφ ίδξπζε λνκηθά πξφζσπα απαηηείηαη
ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ζπλεκκέλν ζηελ αίηεζε ζηήξημεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε απφθηεζε ΑΦΜ πξηλ ηελ
έληαμε ηεο πξάμεο.
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2. Γηθαηνχρνο δχλαηαη λα είλαη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ ή κέινο πνπ ηελ απαξηίδεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο ΔΓΠ θαζψο επίζεο θαη κέιε ηνπ Γ ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, ζε επίπεδν θνξέσλ.
Γηθαηνύρνη δελ κπνξεί λα είλαη:
1. Δμσρψξηεο / ππεξάθηηεο εηαηξείεο.
2. Φπζηθά πξφζσπα.
Γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ έξγωλ (πξάμεωλ), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην
πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19, Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 (γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα) θαη γηα
ηηο πην θάησ Γξάζεηο θαη Τπνδξάζεηο :
Γξάζε 19.2.4 - Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρωξηώλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ππνδξάζεηο:

19.2.4.1 (Kσδηθφο ΟΠΑΑ: 19.2.4.1_1 / M2998269). ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά:
χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.
19.2.4.2 (Kσδηθφο ΟΠΑΑ: 19.2.4.2_1 / M2998269). ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ
βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (ελδεηθηηθά: παηδηθνί
ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, αζιεηηζκφο θιπ) .
19.2.4.3 (Kσδηθφο ΟΠΑΑ: 19.2.4.3_1 / M2998269). ηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο
θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο
κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ζεκάλζεηο, δεκφζηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο).
19.2.4.4 (Kσδηθφο ΟΠΑΑ: 19.2.4.4_1 / M2998269). Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
19.2.4.5 (Kσδηθφο ΟΠΑΑ: 19.2.4.5_1 / M2998269). ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο
θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
ππαίζξνπ – κχινη, γεθχξηα).
Γξάζε 19.2.5 - Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίωζε ππνδνκώλ ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ αθόινπζε ππνδξάζε:

19.2.5.1 (Kσδηθφο ΟΠΑΑ: 19.2.5.1_1 / M2998269). Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο
εθκεηαιιεχζεηο
1.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξάμεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα πνπ
ζπκβάινπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ζηελ εμππεξέηεζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εγθεθξηκέλεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο. Οη ελ ιφγσ παξεκβάζεηο παξέρνληαη δσξεάλ ζην επξχ θνηλφ, ή ε φπνηα ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά απφ
ην θνηλφ θαιχπηεη κέξνο κφλν ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δελ κεηαβάιεη ηνλ κε νηθνλνκηθφ
ηεο ραξαθηήξα θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνδεκίσζε γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία.
Αλαιπηηθφηεξα, νη δξάζεηο θαη ππν δξάζεηο πνπ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ, φζνλ
αθνξά ζε δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
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Γξάζε 19.2.4 Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρωξηώλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηηο αθόινπζεο ππνδξάζεηο:
19.2.4.1 ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ),

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.

Η ππνδξάζε αθνξά ζε ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο εληφο νηθηζκψλ. Οη πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ
βάζεη ηεο ππνδξάζεο αθνξνχλ ζε έξγα θαηαζθεπήο / βειηίσζεο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο,
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, νδνπνηίαο, θαζψο θαη έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκφζησλ
θηεξίσλ. ηελ παξνχζα ππνδξάζε δχλαηαη λα εληαρζνχλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη
εληφο νηθηζκψλ θαη αθνξνχλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ
(ελδεηθηηθά: δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ, έξγα αληηζηήξημεο πξαλψλ θηι.).
ηόρνο ηεο Τπνδξάζεο είλαη : ε πινπνίεζε έξγσλ αξκνδηφηεηαο δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ απηψλ ζε
βαζηθνχο ηνκείο ππνδνκψλ, δξψληαο φκσο επηθνπξηθά πξνο ηνλ θαηεμνρήλ ζρεδηαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ζρεηηθέο
βαζηθέο ππνδνκέο (π.ρ. κέζσ πινπνίεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ή πηινηηθψλ έξγσλ).
Δηδηθφηεξα, εληάζζνληαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο παξεκβάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ:
 Γεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ επέθηαζε ή/θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη δηαρείξηζεο πδάησλ (π.ρ. αληιηνζηάζηα, ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο χδαηνο,
ζπζηήκαηα ρισξίσζεο, απνρέηεπζε φκβξησλ πδάησλ θηι).
 Αλάπηπμε πηινηηθψλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (π.ρ. αλαθχθισζε,
θνκπνζηνπνίεζε, πηινηηθά έξγα δηαρείξηζεο θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θφξησζεο-απνθνκηδήο κε ρξήζε
ΑΠΔ).
 Βειηίσζε νδνπνηίαο εληφο νηθηζκψλ.
 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε δεκφζηα θηίξηα κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε θηηξίσλ, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ γηα θσηηζκφ ή δξνζηζκφ, γεσζεξκηθέο αληιίεο
ζεξκφηεηαο θηι) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζρέδην ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ.
Πεδίν θαη γεωγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο ππν δξάζεο :
Η ππν-δξάζε εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππν δξάζεο ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000,00 €
εθηφο ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε ζηεξεψλ / πγξψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη έξγσλ χδξεπζεο, ζηα νπνία
ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 2.000.000 €. (Γηαζέζηκν πνζφ ππν-δξάζεο 150.000,00
€). Ο πξνυπνινγηζκφο ζα θαιχπηεη δαπάλεο πνπ ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:






Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο - έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ΑΠΔ.
Λνηπφο Δμνπιηζκφο.
Μειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο θαη ινηπέο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Γαπάλεο απαιινηξηψζεσλ.

Η έληαζε ελίζρπζεο ηεο ππν δξάζεο αλέξρεηαη έσο 100%. (Γηα επελδχζεηο ρσξίο θέξδε).
19.2.4.2 ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ
πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (ελδεηθηηθά: παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία θηι.).
Η ππνδξάζε αθνξά ζε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε θαη
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. ηελ παξνχζα ππνδξάζε δχλαηαη λα εληαρζνχλ
πξάμεηο φπσο παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θέληξα απαζρφιεζεο θαη θξνληίδαο λέσλ, ειηθησκέλσλ ή
ΑκεΑ, αζιεηηθνί ρψξνη.
ηόρνο ηεο Τπν δξάζεο είλαη : ε πινπνίεζε ππφ - δξάζεσλ θνηλσληθνχ θαη αζιεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Θα δνζεί ζηήξημε ζε επελδχζεηο νη νπνίεο επηδεηθλχνπλ
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ζεβαζκφ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ απνζέκαηνο θαη δεκηνπξγία ή εθζπγρξνληζκφ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ,
κε γλψκνλα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.
Σέηνηεο παξεκβάζεηο ελδεηθηηθά κπνξεί λα είλαη :






θνηλσληθέο ππνδνκέο φπσο θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, θνηλσληθά παληνπσιεία,
γεξνθνκεία, αγξνηηθά ηαηξεία θιπ,
παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, εθπαηδεπηηθνί ρψξνη δεχηεξεο επθαηξίαο, θιπ,
θαηαζθεπή ή εθζπγρξνληζκφο παηδηθψλ ραξψλ,
βειηίσζε / αλαβάζκηζε ή θαηαζθεπή ππνδνκψλ γηα ΑΜΔΑ θαη ινηπέο εππαζήο νκάδεο,
έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ φπσο (γήπεδα 5ρ5, εθζπγρξνληζκνί πθηζηάκελσλ γεπέδσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, θνιπκβεηήξηα, ρηνλνδξνκηθά θαη ινηπά
αζιεηηθά θέληξα, λέα γήπεδα φισλ ησλ εηδψλ αζιεηηζκνχ θηι.)

Πεδίν θαη γεωγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπν δξάζεο :
Η ππν-δξάζε εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππν δξάζεηο ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000,0 €
(Γηαζέζηκν πνζφ ππν-δξάζεο 500.000,00 €). Ο πξνυπνινγηζκφο ζα θαιχπηεη δαπάλεο πνπ ελδεηθηηθά ζα
αθνξνχλ ζε:











Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο - έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ΑΠΔ.
Λνηπφο Δμνπιηζκφο.
Μειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ινηπέο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Σερληθή ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ.
Γαπάλεο ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ.
Γαπάλεο γηα απφθηεζε γεο.
Αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε εππαζψλ νκάδσλ.
Γαπάλε ππνβνιήο θαθέινπ.

Η έληαζε ελίζρπζεο ηεο ππν δξάζεο: Α) γηα επελδχζεηο ρσξίο θέξδε, έσο 100%.
Β) γηα επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδε ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ
ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο
εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο αθαηξείηαη απφ
ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εχινγσλ πξνβιέςεσλ.
Δλαιιαθηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ
θαλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ζην
80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηε δηεμαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλάιπζεο.
19.2.4.3 ηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρψξσλ

εληφο νηθηζκψλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ζεκάλζεηο,
δεκφζηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο).
Η ππνδξάζε αθνξά ζε έξγα κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζπκβάινπλ / ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο
πεξηνρήο φπσο άιζε, πάξθα/πιαηείεο, κνλνπάηηα, δηαδξνκέο, αμηνζέαηα, θαηαθχγηα, παξαηεξεηήξηα, ζέζεηο
ζέαο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο ππν δξάζεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ πξάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε
ησλ ηνπξηζηψλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο φπσο ε δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη
εθζπγρξνληζκφο ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, ε δεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ ηζηνζειίδσλ,
παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ, δεκφζηεο ππνδνκέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε επηζθέςηκνπο ρψξνπο. Οη πξάμεηο πνπ ζα εληαρζνχλ κπνξνχλ λα έρνπλ
ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα θαη κε ηδησηηθέο επελδχζεηο.
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ηόρνο ηεο Τπν δξάζεο είλαη : ε δεκηνπξγία ρψξσλ, ππεξεζηψλ θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο,
ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, κηθξήο θιίκαθαο, ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο
ζε αληίζηνηρεο ππνδνκέο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Οη παξεκβάζεηο αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο θαη ζα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ φπσο
ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ:









δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. γξαθεία,
θέληξα ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο επηζθεπηψλ),
δεκηνπξγία πνδειαηηθψλ ή άιισλ δηαδξνκψλ, παξαιίκλησλ δηαδξνκψλ θηι,
δηαηήξεζε, αλάδεημε, απνθαηάζηαζε, βειηίσζε θαη ζήκαλζε πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ,
δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ππνδνκψλ γηα επηζθέπηεο/ηνπξίζηεο (π.ρ. ρψξνπο θηινμελίαο
επηζθεπηψλ, θαηαθχγηα, παξαηεξεηήξηα, ζέζεηο ζέαο) ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ (π.ρ. εμππεξέηεζε – αζθάιεηα – πξνζβαζηκφηεηα επηζθεπηψλ),
δξάζεηο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ φπσο πίζηεο αλαξξίρεζεο, θιπ.
έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαρείξηζε θαη αλάδεημε νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ ή πεξηνρψλ ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (π.ρ. δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, δελδξνθπηεχζεηο,
πιαθνζηξψζεηο, πεδνδξνκήζεηο, δεκφζηνο θσηηζκφο θαη ζήκαλζε ή Φ/Β ζθίαζηξα).

Πεδίν θαη γεωγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπν δξάζεο :
Η ππν-δξάζε εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππν δξάζεηο ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000,00€
(Γηαζέζηκν πνζφ ππν-δξάζεο 400.000,00 €). Ο πξνυπνινγηζκφο ζα θαιχπηεη δαπάλεο πνπ ελδεηθηηθά ζα
αθνξνχλ ζε:










Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ΑΠΔ.
Λνηπφο Δμνπιηζκφο.
Μειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ινηπέο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Γαπάλεο ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ.
Γαπάλεο γηα απφθηεζε γεο.
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ.
Σερληθή ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Γαπάλε ππνβνιήο θαθέινπ.

ην πιαίζην ηεο ππν δξάζεο δελ είλαη επηιέμηκε ε δηνξγάλσζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, ε δηνξγάλσζε, ε
ζπκκεηνρή κε ηνπξηζηηθνχο operators, θαη ε εθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ.
Η έληαζε ελίζρπζεο ηεο ππν δξάζεο αλέξρεηαη έσο 100%. (Γηα επελδχζεηο ρσξίο θέξδε).
19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Η ππνδξάζε αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο, ηα
νπνία πξνβάιινληαη κέζα απφ ηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο. Οη πξάμεηο πνπ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα
ζπλδένληαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ε
παξάδνζε, ηα έζηκα, ε ιανγξαθία, ε ηζηνξία, ηα ηνπηθά πξντφληα θαη επαγγέικαηα. Η ελίζρπζε αθνξά ζε
πξάμεηο άπινπ ραξαθηήξα.
ηόρνο ηεο Τπν δξάζεο είλαη : ε ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ζα
αλαδείμνπλ θαη ζα δηαηεξήζνπλ ηελ ηνπηθή θιεξνλνκηά ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
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ην πιαίζην ηεο ππφ - δξάζεο εληζρχνληαη εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ
ζηνηρείσλ ζηελ πεξηνρή, ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο, ηε δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ.
Οη εθδειψζεηο ζα πινπνηεζνχλ κε ζεβαζκφ ζηελ ηνπηθή παξάδνζε, δηαζθαιίδνληαο ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε
ησλ κλεκείσλ, ησλ εζίκσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ.
Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζπλέξγεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο, ρψξεο θαη πνιηηηζκνχο
πξνβιεζεί θαη ζα αλαδεηρζεί ε ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη θνπδίλα, ε ηνπηθή ηζηνξία θαη ιανγξαθηθή παξάδνζε
ηνπο κχζνπο, άζινπο θιπ), νη παξαδνζηαθέο ηέρλεο αιιά θαη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή, νη δεκνηηθνί ρνξνί
ηξαγνχδηα, ηα παξαδνζηαθά κνπζηθά φξγαλα, ε ηνπηθή πνίεζε θαη ινγνηερλία αιιά θαη νη εηθαζηηθέο
παξαζηαηηθέο ηέρλεο.

ζα
(κε
θαη
θαη

Δπίζεο εληζρχνληαη εθδειψζεηο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε αζιεηηθά γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο,
πεξηβαιινληηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάινπο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο ή επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ή αθφκε θαη θνηλέο εθδειψζεηο πνπ
ζα ζπλδπάδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ κε ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
ηελ ππφ - δξάζε κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ άπιεο ελέξγεηεο πξνψζεζεο ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ
πεξηνρψλ θαη ππφ - δξάζεηο πξνψζεζεο κε λέεο θαηλνηφκεο κεζφδνπο (π.ρ. δεκηνπξγία ΣΠΔ εθαξκνγψλ θαη
ηζηνζειίδσλ e-ηνπξηζκνχ, παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ, θαηαρσξήζεηο, εκεξίδεο –
εθδειψζεηο, «έμππλεο» εθαξκνγέο γηα θηλεηά (applications), δηαδξαζηηθνχο ράξηεο, βάζεηο δεδνκέλσλ θηι).
Οξηζκέλεο απφ ηηο επελδχζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ππν-δξάζεο είλαη:
1. Παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο (αληακψκαηα παξαδνζηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ ρνξνχ
θιπ).
2. Πνιηηηζηηθέο γηνξηέο (γηνξηέο ηξαγνπδηνχ ή δηαθφξσλ εηδψλ ρνξνχ, ζεάηξνπ, θιπ).
3. Δθζέζεηο (δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, ιανγξαθίαο θιπ).
4. Αζιεηηθέο εθδειώζεηο (αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο, ηνπηθέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο).
5. Πνιηηηζηηθνί Γηαγωληζκνί κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ
ηφπνπ.
Πεδίν θαη γεωγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπν δξάζεο :
Η ππν-δξάζε εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππν δξάζεο πνπ αθνξνχλ ελέξγεηεο άπινπ ραξαθηήξα, ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν
θφζηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000,00 € γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Ωο άπιεο πξάμεηο
ραξαθηεξίδνληαη νη πξάμεηο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ ή ζε επελδχζεηο. Οη δαπάλεο
ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:





Οξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Γαπάλε ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ.
Γαπάλε ππνβνιήο θαθέινπ.
Σερληθή ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

Η έληαζε ελίζρπζεο ηεο ππν δξάζεο: Α) γηα επελδχζεηο ρσξίο θέξδε, έσο 100%.
Β) γηα επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδε ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ
ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο
εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο αθαηξείηαη απφ
ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εχινγσλ πξνβιέςεσλ.
Δλαιιαθηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ
θαλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ζην
80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηε δηεμαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλάιπζεο.
19.2.4.5 ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε δηαηήξεζε,

απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ
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θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ,
θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ
θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ – κχινη, γεθχξηα).
Μέζσ ηεο ππν δξάζεο δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε:


Σελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, φπσο γηα παξάδεηγκα κειέηεο θαηαγξαθήο, ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ
ζπιιφγσλ κέζσ ηεο πξνκήζεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ, δεκηνπξγία εθζεηεξίσλ
– ζπιινγψλ, πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, βηβιηνζεθψλ, παξεκβάζεηο γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ – κχινη, γεθχξηα.



Σελ θπζηθή θιεξνλνκηά, φπσο κηθξήο θιίκαθαο ηερληθά έξγα θαζαξηζκνχ, πξνζηαζίαο ή απνθαηάζηαζεο
/ αλαβάζκηζεο ηνπίσλ θαη ρψξσλ.

Σελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, φπσο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο,
ζπλαληήζεσλ, εκεξίδσλ, ζρεδίαζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πιηθνχ πξνψζεζεο.

δηνξγάλσζε

ηόρνο ηεο Τπν δξάζεο είλαη: ε δεκηνπξγία ρψξσλ άζθεζεο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνιπιεηηνπξγηθέο
ςπραγσγηθέο ππνδνκέο αιιά θαη ρψξνπο ζξεζθεπηηθψλ, αξραηνινγηθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα
ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Σέηνηεο παξεκβάζεηο ελδεηθηηθά κπνξεί λα είλαη :







ζήκαλζε ηνπηθψλ αμηνζέαησλ, κλεκείσλ θαη άιισλ ζεκείσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο,
αλάδεημε θαη αλαζηήισζε ή αλαθαίληζε ρψξσλ πνιηηηζκνχ ή κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο,
βηβιηνζήθεο, ρψξνη εθζέζεσλ θαη ζπλαπιηψλ, ζέαηξα, θ.ιπ.
πνιηηηζηηθά θέληξα, ηα νπνία ζα θηινμελνχλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο φπσο ζέαηξν, κνπζηθή, δεκνηηθνχο
ρνξνχο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο, ρεηξνηερλίαο θιπ), κνπζεία ή εθζεηήξηα, φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη
εθζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή αγξνηηθή αιιά θαη πνιηηηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή θιεξνλνκηά
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (π.ρ παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο, θεληήκαηα, πθαληά, εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο, παξαδνζηαθά κνπζηθά φξγαλα, γξαπηά ηζηνξηθά ή
πνιηηηζηηθά ληνθνπκέληα θιπ),
ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ φπσο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ θιπ.,

Σα έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα είλαη ζπκβαηά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζα ελαξκνλίδνληαη κε
ηα ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ηφπνπ.
Η θαηαζθεπή ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, αιιά θαη ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ ζα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο
νηθηζηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ πεξηνρψλ αιιά θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο θνπιηνχξαο ησλ ρσξηψλ ηεο ππαίζξνπ.
Πεδίν θαη γεωγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπν δξάζεο :
Η ππν-δξάζε εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππν δξάζεο ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000,00 € ή
50.000,00 € γηα άπιεο ελέξγεηεο, θαη ζα θαιχπηνπλ δαπάλεο πνπ ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:










Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ΑΠΔ.
Λνηπφο Δμνπιηζκφο.
Μειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ινηπέο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Γαπάλεο ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ.
Γαπάλεο γηα απφθηεζε γεο.
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ.
Σερληθή ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Παξαγσγή εθζεζηαθνχ πιηθνχ.
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Γαπάλεο ππνβνιήο θαθέινπ.

Η έληαζε ελίζρπζεο ηεο ππν δξάζεο: Α) γηα επελδχζεηο ρσξίο θέξδε, έσο 100%.
Β) γηα επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδε ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ
ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο
εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο αθαηξείηαη απφ
ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εχινγσλ πξνβιέςεσλ.
Δλαιιαθηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ
θαλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ζην
80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηε δηεμαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλάιπζεο.
Γξάζε 19.2.5 Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίωζε ππνδνκώλ ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ αθόινπζε ππνδξάζε:
19.2.5.1 Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο.
Η ππνδξάζε αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ θαη γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηηο
κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, γηα ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε
κεηαθνξά ησλ εππαζψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ηνπο θαη κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε κίαο πξάμεο εληφο ηεο ππν δξάζεο
είλαη ε χπαξμε θαη εμππεξέηεζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ (ηνπιάρηζηνλ κίαο) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο, παξάιιεια κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
ηόρνο ηεο Τπν δξάζεο είλαη : Η πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγία ηεο
(νξεηλνί φγθνη, πεδηάδεο θιπ) θαζψο θαη απφ ηε δηαζπνξά ησλ αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ ηεο
εθκεηαιιεχζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο. ην πιαίζην απηφ
ζα εθαξκνζηεί ε ππφ - δξάζε γηα ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη
θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, ηελ επθνιφηεξε
θαη ηαρχηεξε πξφζβαζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε κεηαθνξά ησλ
εππαζψλ πξντφλησλ. Η εμαζθάιηζε ηεο εχθνιεο θαη αζθαινχο πξνζπειαζηκφηεηαο ζηηο γεσξγηθέο θαη
θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ζηηο αγξνηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο, θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ
παξάιιειε βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ (πξφζβαζε κεραλψλ, εχθνιε δηαθίλεζε
ηεο παξαγσγήο θ.ιπ.) ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε ζεηηθέο
επηπηψζεηο ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα θαη ζην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Δλδεηθηηθά ην
πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππν - δξάζεο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ή θαηαζθεπή έξγσλ πξφζβαζεο ζε
γεσξγηθή γε ή θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε κε ππνρξεσηηθή ηελ άζθαιην-ηζηκεληφζηξσζε ηεο
ραξαθηεξηζκέλεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηελ ηαρχηεξε κεηαθνξά ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα
εληαρζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε κνλάδεο κεηαπνίεζεο/θαζεηνπνίεζεο ή ινηπέο θηελνηξνθηθέο θαη γεληθά
αγξνηηθέο κνλάδεο.
Πεδίν θαη γεωγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπν δξάζεο :
Η ππν-δξάζε εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππν δξάζεο ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000,00 €
(Γηαζέζηκν πνζφ ππν-δξάζεο 50.000,00 €). Ο πξνυπνινγηζκφο ζα θαιχπηεη δαπάλεο πνπ ελδεηθηηθά ζα
αθνξνχλ ζε:
 πλνιηθή δαπάλε θαηαζθεπήο έξγνπ.
 Μειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ινηπέο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
 Γαπάλεο απαιινηξηψζεσλ.
Η έληαζε ελίζρπζεο ηεο ππν δξάζεο αλέξρεηαη έσο 100%. (Γηα επελδχζεηο ρσξίο θέξδε).
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2.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

2.1

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο εζηίαζεο ηνπ ΠΑΑ
2014-2020:
Πίλαθαο 1.1 (Πξωηνγελήο Δπηπηώζεηο)
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: Κοινωνική ένηαξη, μείωζη ηηρ θηώσειαρ και οικονομική ανάπηςξη ζηιρ αγποηικέρ
πεπιοσέρ.

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΣΙΑΗ:
6Β) Πποώθηζη ηηρ ηοπικήρ ανάπηςξηρ ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ.
2.2

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε θάζε πξνθεξπζζφκελε δξάζε, ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
εθπιήξσζε ησλ παξαθάησ δεηθηψλ:
Πίλαθαο 1: Γείθηεο εθξνώλ

*O ππνςήθηνο δηθαηνχρνο απαληά ζηα αλσηέξσ, θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζην ΟΠΑΑ,
επηιέγνληαο έλα απφ ηα δεδνκέλα Γηάζηαζεο Γείθηε.
Κωδικόρ
Διάζηαζηρ
/Δεδομένος
Διάζηαζηρ

Δπάζειρ
πος
αθοπά

Τπόπορ
Σςμπλήπωζηρ

ΟΛΔΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΟΛΔΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΟΛΔΣ

ΓΙΚΑΙΟΥΦΟΣ

ΟΛΔΣ

ΓΙΚΑΙΟΥΦΟΣ
(επιλέγει ένα
δεδομένο
διάζηαζηρ)

Ο15

Πληθςζμόρ πος επωθελείηαι από
βεληιωμένερ ςπηπεζίερ/ςποδομέρ

ΟΛΔΣ

ΓΙΚΑΙΟΥΦΟΣ

AdO-6B.F

Θέζειρ επγαζίαρ - Γςναίκερ πος
δημιοςπγούνηαι

ΟΛΔΣ

ΓΙΚΑΙΟΥΦΟΣ

ΟΛΔΣ

ΓΙΚΑΙΟΥΦΟΣ

19.2.5.1

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Ο4

Θέζειρ επγαζίαρ - Άνδπερ πος
δημιοςπγούνηαι
Απιθμόρ
εκμεηαλλεύζεων/δικαιούσων ζηιρ
οποίερ παπέσεηαι ζηήπιξη

AdO.ROAD

Μήκορ οδοποιίαρ (km)

Δείκηηρ
εκποών
Ο1
Ο20
Ο22

AdO-6B.Μ

Πεπιγπαθή Δείκηη

Πεπιγπαθή Διάζηαζηρ
/Δεδομένος Διάζηαζηρ

Σςνολικέρ δημόζιερ δαπάνερ
Απιθμόρ έπγων LEADER ζηα
οποία παπέσεηαι ζηήπιξη
Απιθμόρ (πλήθορ) θοπέων
ςλοποίηζηρ έπγος
PPT

Τύπορ Δικαιούσος

PPT1

ΜΚΟ

PPT2

ΟΤΓ

PPT3

Γημόζιορ Φοπέαρ

PPT4

ΜΜΔ

PPT5

Άλλο

19.2.5.1
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3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ

3.1

Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ αλέξρεηαη ζε
1.900.000,00 € κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη θαηαλέκεηαη θαηά ππνδξάζε σο αθνινχζσο:
Πίλαθαο 1

Α/Α

ΤΠΟΓΡΑΗ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

(1)
1
2
3
4
5
6

(2)
19.2.4.1
19.2.4.2
19.2.4.3
19.2.4.4
19.2.4.5
19.2.5.1

(3)
150.000,00
500.000,00
400.000,00
50.000,00
750.000,00
50.000,00

ΤΝΟΛΟ

1.900.000,00

3.2

Η ΟΣΓ (κε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ 2014-2020) δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ή/θαη ηελ θαηαλνκή ηεο αλά δξάζε
θαη ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ή θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο,
ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο
(ηζηνζειίδαο ηνπ ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr ή/θαη ηεο ΟΣΓ www.fthiotiki.gr).

3.3

Έξγα πνπ δελ ελέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο ζα εμεηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν
107 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 262/01). ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, πξνθεηκέλνπ ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο λα
κελ εκπίπηεη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ
παξέρεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηδφηεζε ή γηα
έκκεζε επηδφηεζε άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ππνδνκψλ.

3.4

ην πιαίζην ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε έξγσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ησλ
νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 40% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο ζηξαηεγηθήο
ηνπηθήο αλάπηπμεο (ππνκέηξν 19.2).

4
4.1

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα άξζξα 45, 46 θαη 60 (φπνπ έρεη εθαξκνγή), ηνπ
Kαλ. (ΔΔ) 1305/2013 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 65-71 θαη ηνπ άξζξνπ 69§3 ηνπ Kαλ. (ΔΔ) 1303/2013.
Δμαηξνχληαη νη δαπάλεο γηα ηα γεληθά έμνδα νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65
παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. (ΔΔ) 1303/2013, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη πιεξσζεί απφ
ηνλ δηθαηνχρν κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014. Δμαηξνπκέλσλ ησλ γεληθψλ δαπαλψλ ε επηιεμηκφηεηα ησλ
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δαπαλψλ αξρίδεη απφ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο απφ ηνλ δηθαηνχρν ζην Οινθιεξσκέλν
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΠΑΑ).
Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη εμνθινχληαη πξηλ ηελ ηειηθή έληαμε ηεο πξάμεο, γίλνληαη κε
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ.
Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη ην νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο, εληφο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηεο, φπσο δειψλεηαη ζηελ αίηεζε ζηήξημεο, θαη εληφο, ην πνιχ, ηξηψλ
(3) εηψλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο έληαμεο. ε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ 30-06-2023 φπσο νξίδεηαη απφ ην
αξ.4 ηεο Τ.Α 13215/ΦΔΚ 4285/Β/8-12-2017.
4.2

Δλδεηθηηθά, επηιέμηκεο δαπάλεο απνηεινχλ νη πην θάησ θαηεγνξίεο δαπαλψλ:
α) ε θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο·(Γελ αθνξά ηελ Τπνδξάζε 19.2.4.4)
β) ε αγνξά λέσλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ αγνξαζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ·(Γελ αθνξά ηελ Τπνδξάζε 19.2.4.4)
γ) νη γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β), φπσο ακνηβέο
αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, ακνηβέο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά ηελ πεξηβαιινληηθή θαη
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. Οη κειέηεο
ζθνπηκφηεηαο παξακέλνπλ επηιέμηκεο δαπάλεο αθφκε θαη φηαλ, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, δελ
πξαγκαηνπνηνχληαη δαπάλεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία α) θαη β). Η επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δαπαλψλ αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη πξέπεη λα αθνξά κφλν ην πξνηεηλφκελν έξγν θαη φρη
ηπρφλ πξνγελέζηεξε κνξθή ηνπ.
δ) Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ άπια ζηνηρεία.
ε) νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξάμε εδαθηθψλ εθηάζεσλ, (Γελ αθνξά ηελ
Τπνδξάζε 19.2.4.4), εθ' φζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη:
(1) Η αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλψκνλα ή
δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν επίζεκν θνξέα πνπ βεβαηψλεη φηη ε ηηκή αγνξάο δελ ππεξβαίλεη ηελ
εκπνξηθή αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο θαη ηελ αληηθεηκεληθή αμία γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη
ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.
(2) Η έθηαζε δελ αλήθεη ζην δεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
(3) Η επηιέμηκε, γηα ζπλεηζθνξά απφ ηα Σακεία, δαπάλε γηα αγνξά κε νηθνδνκεκέλεο θαη
νηθνδνκεκέλεο γεο δελ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηελ νηθεία πξάμε.
Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηίξηα, ην φξην απηφ
απμάλεηαη ζην 15%. ε εμαηξεηηθέο θαη δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ην φξην κπνξεί λα απμεζεί
ππεξβαίλνληαο ηα αληίζηνηρα πξναλαθεξζέληα πνζνζηά, γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ δηαηήξεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο.
ε πεξίπησζε απαιινηξηψζεσλ, εθαξκφδνληαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ ζεκεία (1), (2)
θαη (3). Ωο δαπάλε αγνξάο λνείηαη ε ηηκή ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ
ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα.
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ζη) Σν χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη ινηπψλ ππνζηεξηθηηθψλ
ελεξγεηψλ νξίδεηαη ζε:


Γαπάλε ππνβνιήο θαθέινπ (θαηάζεζε Αίηεζεο ηήξημεο) κέρξη 1.000 €.



Σερληθή ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (παξαθνινχζεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ) κέρξη 3.000 €.



Μειέηεο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο (κειέηε – επίβιεςε) κέρξη πνζνζηνχ 10% επί ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή, ηηο
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο (πεξηβαιινληηθέο, κνπζεηνινγηθέο θ.ι.π.)
ζσξεπηηθά κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.000 €.



Μειέηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο γηα εθαξκνγή
ζπζηεκάησλ Α.Π.Δ. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1.000 €.



Μειέηεο θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (ISO) ζσξεπηηθά κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.500 €.

4.3

Γελ απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο ε αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ (εθηφο εηδηθψλ πιήξσο αηηηνινγεκέλσλ
πεξηπηψζεσλ, π.ρ. δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηαθίλεζε εππαζψλ νκάδσλ), νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
ησλ ππνδνκψλ, ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε εμνπιηζκνχ/παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, ν Φ.Π.Α.
εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκνο δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 69 ηνπ Καλ.
1303/2013 θαη άξζξν 17 ηεο 110427/ΔΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΔΚ 3521/01-11-2016, η.Β.) Απφθαζεο
ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ).

4.4

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο πξάμεηο νη νπνίεο πινπνηνχληαη δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 πξέπεη λα
πιεξείηαη ν ραξαθηήξαο θηλήηξνπ θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δελ πξέπεη λα έρεη γίλεη έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ
ππφ ελίζρπζε ζρεδίνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. Έλαξμε
εξγαζηψλ νξίδεηαη «ην πξψην ρξνληθά κεηαμχ είηε ηεο έλαξμεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ

αθνξνχλ ηελ επέλδπζε είηε ηεο πξψηεο λνκηθά δεζκεπηηθήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ παξαγγειία
εμνπιηζκνχ είηε άιιεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ θαζηζηά κε αλαζηξέςηκε ηελ επέλδπζε. Η αγνξά γεο
θαη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, φπσο ε ιήςε αδεηψλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, δελ
ζεσξνχληαη έλαξμε εξγαζηψλ».
4.5

Γηα ηα έξγα δεκνζίνπ ραξαθηήξα πνπ πινπνηνχληαη απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ε δαπάλε εθπφλεζεο ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο κπνξεί λα είλαη επηιέμηκε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο, δελ δηαζέηεη ηελ ηερληθή
επάξθεηα λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ εθπφλεζή ηεο.
Δπίζεο, αλ ε ηερληθή ππεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο δελ πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο επάξθεηαο γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, ηελ επνπηεία θαη ηελ επίβιεςε δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ ή κειέηεο,
αθνινπζνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ N.4412/2016 (Α’ 147).

4.6

ε παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο
πεξηνρήο, δελ δχλαηαη λα δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε ην ζρεηηθφ πξντφλ, ζην νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
φηη δηαλέκεηαη δσξεάλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ζηήξημεο είλαη 100%.

4.7

Σν αθίλεην ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην έξγν, ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν βαξψλ (πξνζεκείσζε
ππνζήθεο ή ππνζήθε) θαη λα κελ εθθξεκνχλ δηεθδηθήζεηο ηξίησλ επ’ απηνχ (πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ θαη κε
δηεθδηθήζεσλ αληίζηνηρα). Καη’ εμαίξεζε, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε χπαξμε
εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φηαλ:
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ε επελδπηηθή πξφηαζε αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ ή ήπηεο ελέξγεηεο πνπ δελ ζπλδένληαη
κφληκα θαη ζηαζεξά κε ην αθίλεην,
ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε κεηά
απφ θπζηθή θαηαζηξνθή,
ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξφηαζεο.

ε πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνδνκέο απαηηνχληαη απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ζην φλνκα ηνπ
δηθαηνχρνπ, ή καθξνρξφληα κίζζσζε/παξαρψξεζε ή πξνζχκθσλν ηνπιάρηζηνλ γηα 15 έηε απφ ηελ
δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, επί ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη
επελδχζεηο. ε πεξίπησζε εθζπγρξνληζκνχ, ρσξίο επέκβαζε ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ ή/θαη
πινπνίεζεο
κηθξψλ βνεζεηηθψλ θηηζκάησλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ, ηνπιάρηζηνλ 9 έηε απφ ηελ
δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο.
Καηά ηελ ππνβνιή θαθέινπ ζπκκεηνρήο, ζηα πιαίζηα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, γίλνληαη δεθηά πξνζχκθσλα
κίζζσζεο/παξαρψξεζεο ή αγνξάο γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ, ελψ ηα ζπκθσλεηηθά ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο.
4.8 Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, δειαδή ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 30 Ινπλίνπ 2023.

Η νινθιήξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ζεσξείηαη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνχ
αηηήκαηνο πιεξσκήο ηνπ έξγνπ ζηελ ΟΣΓ. Η κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ, επηθέξεη ηελ αλάθιεζε έληαμεο
ηεο πξάμεο, απηνκάησο, απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ
έρεη θαηαβιεζεί δεκφζηα δαπάλε, απηή επηζηξέθεηαη εληφθσο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
4.9 Πξάμεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο δελ είλαη επηιέμηκεο, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ
εθηειεζηεί ή φρη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο.
4.10 Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κε
αξ. πξση. 110427/ΔΤΘΤ/1020 (ΦΔΚ 3521/01.11.2016) ηξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε αξ. πξση.
81986/ΔΤΘΤ 712/31.07.2015 (ΦΔΚ 1822/Β/24.08.2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο
δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ
αμηνιφγεζεο πξάμεσλ».
4.11 ε πεξίπησζε πνπ κηα πξάμε εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα
ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 262/01), πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ην δίθαην ηνπ
αληαγσληζκνχ, πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία ηα
νπνία δηαζθαιίδνπλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ δελ απεηιεί λα λνζεχζεη ηνλ αληαγσληζκφ ή λα έρεη
επηπηψζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε Αλαθνίλσζε
ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο είλαη αλαγθαίν λα ππνβιεζνχλ ζηνηρεία πνπ
ζπλάδνπλ κε ηα εμήο:
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(1) Σν γεγνλφο φηη νη ηνπηθέο αξρέο αλαζέηνπλ κία δεκφζηα ππεξεζία ζε έλαλ εζσηεξηθφ πάξνρν (αθφκε θαη αλ
είραλ ηελ ειεπζεξία λα αλαζέζνπλ ηελ ππεξεζία απηή ζε ηξίηνπο) δελ απνθιείεη ελδερφκελε λφζεπζε ηνπ
αληαγσληζκνχ. Ωζηφζν, πηζαλή λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ απνθιείεηαη εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) κία ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππφθεηηαη ζε λφκηκν κνλνπψιην (πνπ ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ην
δίθαην ηεο Δ.Δ.),
(β) ην λφκηκν κνλνπψιην δελ απνθιείεη κφλν ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά, αιιά θαη γηα ηελ αγνξά,
ππφ ηελ έλλνηα φηη απνθιείεη θάζε δπλαηφ αληαγσληζηή απφ ην λα θαηαζηεί ν απνθιεηζηηθφο πάξνρνο
ηελ ελ ιφγσ ππεξεζίαο,
(γ) ε ππεξεζία δελ βξίζθεηαη ζε αληαγσληζκφ κε άιιεο ππεξεζίεο θαη
(δ) ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί (ιφγσ θαλνληζηηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ
πεξηνξηζκψλ) ζε νπνηαδήπνηε άιιε απειεπζεξσκέλε αγνξά (είηε γεσγξαθηθή αγνξά είηε αγνξά
πξντφληνο) ή, εάλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα άιιε αγνξά αλνηθηή ζηνλ αληαγσληζκφ, απνθιείεηαη ε
επηδφηεζε, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη μερσξηζηνί ινγαξηαζκνί, θαηαλέκνληαη
δαπάλεο θα έζνδα κε θαηάιιειν ηξφπν θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεηαη γηα ηελ
ππεξεζία θαη ππφθεηηαη ζην λνκηθφ κνλνπψιην δελ κπνξεί λα σθειήζεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.
(2) Δθφζνλ απηφ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί, ηφηε πξέπεη λα εμεηαζηεί ε κηθξή επίπησζε ζηηο ζπλαιιαγέο.
Βάζε ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελεο Αλαθνίλσζεο, νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θαζαξά ηνπηθφ αληίθηππν θαη
θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. Δηδηθφηεξα, φηαλ ν δηθαηνχρνο
παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή ελφο θξάηνπο κέινπο θαη είλαη απίζαλν λα πξνζειθχζεη
πειάηεο απφ άιια θξάηε κέιε, ε δξάζε δελ έρεη παξά νξηαθέο επηπηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο δηαζπλνξηαθψλ
επελδχζεσλ ή εγθαηάζηαζεο θαη ππάξρεη ην πνιχ έλαο ακειεηένο αληίθηππνο ζηηο αγνξέο θαη ζηνπο
θαηαλαισηέο ζε γεηηνληθά θξάηε – κέιε.
4.12 Ωο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000 ΔΤΡΩ (βι.

Άξζξν 4 ΚΤΑ2635/20-9-2017/ΦΔΚ 3313/17, αλάινγα κε ηελ ππν δξάζε θαη ηελ πξάμε). Ο κέγηζηνο
πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηζρχεη εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ζηελ ππν δξάζε θαη
ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν Οδεγφ ηεο Γξάζεο. Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000 € γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Ωο άπιεο
πξάμεηο ραξαθηεξίδνληαη νη πξάμεηο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ή ζε επελδχζεηο. (βι.
Άξζξν 4 ΚΤΑ2635/20-9-2017/ΦΔΚ 3313/17, αλάινγα κε ηελ ππνδξάζε θαη ηελ πξάμε).
4.13 Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πξάμεο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην δηθαηνχρν, εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ απηή αλαθχπηεη απφ ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο φπσο αχμεζε ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, αχμεζε
ησλ ηηκνινγίσλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ αλσηάηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά δξάζε.

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ (ΤΠΑΡΞΗ Ή ΜΗ
ΚΡΑΣΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ) ν ππνςήθηνο επελδπηήο ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηνλ ΟΓΗΓΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ, φπνπ ΤΠΑΡΥΔΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΗ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΣΟ ΥΔΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ.
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4.14 Έξγα κε έζνδα
Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα δπλεηηθά «θαζαξά έζνδα» πνπ παξάγεη ε πξάμε κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ελδερνκέλσο
θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο, δηελεξγείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
νδεγίεο πνπ είλαη ζπλεκκέλεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε Ο_Δ.Ι_4 «Oδεγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ γηα
Πξάμεηο ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020»).

4.15 Δηδηθφηεξνη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο πέξαλ απηψλ πνπ αλαιχνληαη ζηνπο Οδεγνχο ησλ ππν
δξάζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο.

4.16 Γαπάλεο βάζεη απινπνηεκέλνπ θφζηνπο : Γελ αθνξά ηηο παξνύζεο δξάζεηο
ην παξφλ θεθάιαην, ε ΟΣΓ, εθφζνλ επηιέμεη φηη γηα ηνλ ηχπν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ δξάζεσλ
δχλαληαη λα δεισζνχλ δαπάλεο πξνζδηνξηδφκελεο βάζεη κεζφδνπ/σλ απινπνηεκέλνπ θφζηνπο,
πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε κέζνδν απινπνηεκέλνπ θφζηνπο, πξνθεηκέλνπ νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη λα
θαηαξηίζνπλ αλάινγα ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην ηεο πξφηαζήο ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΟΣΓ παξαζέηεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:


Πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ηχπνπο ησλ πξάμεσλ ή ην κέξνο ησλ επί κέξνπο δξάζεψλ ηνπο θαη
ηελ κέζνδν απινπνηεκέλνπ θφζηνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
δαπαλψλ ηνπο. Δλεκεξψλεη ηνπο δηθαηνχρνπο φηη γηα ηηο δαπάλεο πνπ ζα δειψζνπλ βάζεη
απινπνηεκέλνπ θφζηνπο δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
εγγξάθσλ.



Αλάινγα κε ηε κέζνδν απινπνηεκέλνπ θφζηνπο πιεξνθνξεί γηα ηα εμήο:


Μέζνδνο κνλαδηαίνπ θφζηνπο
Πξνζδηνξίδεηαη ην κνλαδηαίν θφζηνο ζε επξψ θαη ε κνλάδα κέηξεζεο. Βάζεη ηνπ κνλαδηαίνπ
θφζηνπο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο / ηνπ ππνέξγνπ / επί κέξνπο δξάζεσλ, νη δηθαηνχρνη ζα
ππνινγίζνπλ ηε δεκφζηα δαπάλε (σο θαη’ απνθνπή πνζφ) ηεο πξάμεο, ηνπ ππνέξγνπ, ή ησλ
επί κέξνπο δξάζεσλ.



Μέζνδνο θαη’ απνθνπή πνζφ (Lump Sum)_
Πξνζδηνξίδεηαη ην θαη’ απνθνπή πνζφ ζε επξψ, ην νπνίν δχλαληαη νη δηθαηνχρνη λα ην
δειψζνπλ σο ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε ησλ πξάμεσλ, ή ησλ ππνέξγσλ, ή ησλ επί κέξνπο
δξάζεσλ κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ≤100.000 επξψ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζε νλνκαηηζκέλνπο ή κηθξφ αξηζκφ
δηθαηνχρσλ, ε ΟΣΓ δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεη ην θαη’ απνθνπή πνζφ θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη
επηινγή ηεο πξάμεο ζηε βάζε αλαιπηηθνχ θαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλνπ πξν/ζκνχ πνπ
δειψλεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζην ηερληθφ δειηίν πξάμεο (Σκήκα Η: ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην
ππνέξγνπ εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα».
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ νξίζεη ηελ ελ ιφγσ κέζνδν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ,
ελεκεξψλεη ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο κε ζαθή θαη ξεηφ ηξφπν φηη, ε νπνηαδήπνηε
απφθιηζε ηνπ εθηειεζζέληνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο ή ηνπ κέξνπο ηεο πνπ
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο απφ ην πξνγξακκαηηζζέλ, έζησ θαη θαηά ην ειάρηζην, επηθέξεη ηελ
κε θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαη’ απνθνπή πνζνχ.



Μέζνδνη ππνινγηζκνχ έκκεζσλ δαπαλψλ σο πνζνζηφ (%) επί άκεζσλ δαπαλψλ ηεο πξάμεο
Πξνζδηνξίδεηαη ην πνζνζηφ (%) βάζεη ηνπ νπνίνπ νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηηο
έκκεζεο δαπάλεο ηεο πξάμεο ή ππνέξγνπ ηεο επί άκεζσλ δαπαλψλ ηεο πξάμεο ή ηνπ
ππνέξγνπ ηεο αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηηο θαηεγνξίεο άκεζσλ δαπαλψλ νη νπνίεο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ. Οη κέζνδνη απηνί είλαη νη
εμήο:


Πνζνζηφ ….% επί ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο πξάμεο ή ηνπ ππνέξγνπ (ην χςνο ηνπ
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πνζνζηνχ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα αλέιζεη πάλσ απφ ην 25%, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ
ΟΣΓ)





Πνζνζηφ ….% επί ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο πξάμεο ή ηνπ ππνέξγνπ (ην χςνο ηνπ
πνζνζηνχ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα αλέιζεη πάλσ απφ 7%, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΟΣΓ)



Πνζνζηφ ….% επί ησλ άκεζσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ ηεο πξάμεο ή ηνπ ππνέξγνπ (ην
χςνο ηνπ πνζνζηνχ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα αλέιζεη πάλσ απφ ην 15%, πξνζδηνξίδεηαη
απφ ηελ ΟΣΓ)

Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ (άκεζεο θαη έκκεζεο) σο πνζνζηφ (%) επί ησλ άκεζσλ
δαπαλψλ πξνζσπηθνχ
Πξνζδηνξίδεηαη ην πνζνζηφ ….% επί ησλ άκεζσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, κε βάζε ην νπνίν
ππνινγίδνληαη νη ππφινηπεο δαπάλεο ηεο πξάμεο (ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ δελ κπνξεί λα
αλέιζεη άλσ ηνπ 40%, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΟΣΓ θαη έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πξάμεηο
ΔΚΣ)

4.17 Γηεπθξηλίζεηο πεξί Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
ην πιαίζην ηεο δξάζεο 19.2.4 κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ πξάμεηο δεκνζίνπ, ηνπηθνχ ραξαθηήξα. ηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ νη πξάμεηο απηέο, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, δελ εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ε
ελίζρπζε ηνπο γίλεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο είλαη 100%,
εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ παξάγνληα έζνδα, νπφηε θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε εμέηαζε
επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη θέξδνπο επέλδπζεο (παξ. 7β, άξζξν 61 Καλ. (ΔΔ) 1303/2013).
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα πξάμε εκπίπηεη ζηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ε ελίζρπζε ηεο γίλεηαη δπλάκεη
ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (άξζξα 53, 55, 56). Γηα ηηο πξάμεηο απηέο θαη φζνλ αθνξά ηηο επελδπηηθέο εληζρχζεηο, ην
πνζφ ηεο ελίζρπζεο δελ ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο
ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο αθαηξείηαη απφ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη
εχινγσλ πξνβιέςεσλ, κέζσ κεραληζκνχ αλάθηεζεο. Απηφ πξνθχπηεη έπεηηα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε.
Δλαιιαθηηθά, γηα εληζρχζεηο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 2 εθαη. €, ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη
55 ην κέγηζηφ πνζφ ελίζρπζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ζην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηελ δηεμαγσγή
ρξεκαηννηθνλνκηθήο

αλάιπζεο.

ε

θάζε

πεξίπησζε,

δεδνκέλνπ

φηη

δπλεηηθέο

πξάμεηο

απνηεινχλ

δεκφζηνπ/ηνπηθνχ ραξαθηήξα πξάμεηο, θξίλεηαη ζθφπηκν, ε εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ
θαλνληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζνζηψλ ελίζρπζεο, λα γίλνληαη πξνο φθεινο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ
πξάμεσλ πνπ πινπνηνχλ. Σέινο, ζαο ππελζπκίδεηαη φηη κηα ελίζρπζε εκπίπηεη ζηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ φηαλ πθίζηαηαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπληξέρνπλ ηα φια παξαθάησ:
a.
b.
c.
d.

Απνηειεί ρνξήγεζε νηθνλνκηθνχ πιενλεθηήκαηνο.
πληζηά επηιεθηηθή – πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή νηθνλνκηθψλ θιάδσλ.
Απνηειεί ρξεκαηνδφηεζε πιενλεθηήκαηνο κε θξαηηθνχο πφξνπο.
Γεκηνπξγεί πηζαλή λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη / ή ζηξέβισζε ηνπ ελδν-ελσζηαθνχ εκπνξίνπ.

5 ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
5.1

H αίηεζε ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) ζπλνδεπφκελε
απφ ηα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα γηα ηα νπνία νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή. Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη ηα ζηειέρε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ, λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ θωδηθό
πξόζβαζεο ζην ΟΠΑΑ.
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Οδεγίεο γηα έθδνζε θσδηθνχ ρξήζηε ζην ΟΠΑΑ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ
(www.opekepe.gr), ζηνλ ζχλδεζκν «ΔΦΑΡΜΟΓΔ». «ΟΠΑΑ 2014 - 2020 (Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο)», Οδεγίεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ Γηθαηνχρσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην ΟΠΑΑ» ή

στοhttp://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0UGiQg6L3G4.

ή

στο

Η πξνζεζκία ππνβνιήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 60 εκεξώλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Σα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα γηα ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εκθαλίδνληαη ζην ΟΠΑΑ
κε ηελ έλδεημε: «ΝΑΙ» ζην πεδίν: «Τπνρξέσζε επηζχλαςεο».
Σα δηθαηνινγεηηθά/έγξαθα, ηα νπνία δελ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά εκθαλίδνληαη ζην ΟΠΑΑ κε ηελ έλδεημε:
«ΟΥΙ» ζην πεδίν: «Τπνρξέσζε επηζχλαςεο».
Σν ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε ππνδξάζεο αλαθέξνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Πίλαθεο ηνπ
παξαξηήκαηνο ζηα ζπλεκκέλα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (βι. Οδεγφ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ αηηήζεσλ ζηήξημεο).
Δπηπιένλ, ε ππνγεγξακκέλε αίηεζε ζηήξημεο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα ππνβάιινληαη ζηελ ΟΣΓ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α., ζηε δηεχζπλζε:
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α
Αξθαδίνπ 6, Λακία, 35100.
Η ΟΣΓ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζεη, εθηφο πεξηπηψζεσλ απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ, ζε
πξσηφηππν, έλα δηθαηνινγεηηθφ γηα ην νπνίν ακθηβάιεη γηα ηελ γλεζηφηεηά ηνπ, ή ηα ζρέδηα ζε ειεθηξνληθή
κνξθή, ζην αξρηθφ ινγηζκηθφ πνπ παξήρζεζαλ.
5.2

Γηα δξάζεηο πνπ δελ ελέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Αλαθνίλσζε
ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107
παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 262/01), είλαη
απαξαίηεην λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν πνπ ζα ππνβιεζεί πξνο αμηνιφγεζε ηα εμήο ζηνηρεία:
Δζληθή λνκνζεζία βάζεη ηεο νπνίαο θαηαδεηθλχεηαη φηη νη ελ ιφγσ ππνδνκέο απνηεινχλ «θπζηθφ
κνλνπψιην», θαζψο έρεη αλαηεζεί κφλν ζηνπο ελ ιφγσ θνξείο ε αξκνδηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ ζρεηηθψλ
έξγσλ. Η πξνζθφκηζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο σο άλσ
αλαθεξφκελεο Αλαθνίλσζεο πεξί απνπζίαο άκεζνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνδνκέο θαη
πεξί ακειεηέαο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ
ιπκάησλ. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνυπφζεζε πεξί ππνδνκήο πνπ δελ είλαη ζρεδηαζκέλε λα επλνεί επηιεθηηθά
κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ή θιάδν αιιά παξέρεη νθέιε γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, είλαη
αλαγθαίν απφ ηηο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξνο
έληαμε έξγα εμππεξεηνχλ κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ζην ζχλνιφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη νθέιε
γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηξνπή ηεο εχλνηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ή
θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο.

5.3

Ηκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξφηαζεο: 16/04/2018
Ηκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξφηαζεο: 31/07/2018
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νθείινπλ, εληφο πξνζεζκίαο ε νπνία δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ήηνη έσο 06/08/2018, λα απνζηείινπλ ζηελ ΟΣΓ:
«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α.» απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο
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ζηήξημεο, θαζψο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη
επηινγήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζηνπο νδεγνχο ηεο θάζε ππνδξάζεο.
Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ζηήξημεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ θαη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο
δελ έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην ΟΠΑΑ.
5.4

Δηδηθφηεξα, ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ζην ΟΠΑΑ, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(i)

Αίηεζε ηήξημεο ρσξίο ηα Παξαξηήκαηα (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα).

(ii) Λνηπά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη επηιεμηκφηεηαο:
i.

Απφθαζε Γ. γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο

ii.

ηνηρεία ηνπ αηηνχληνο,

iii.

ηνηρεία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, εθηφο
άπισλ ελεξγεηψλ,

iv.

ηνηρεία γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ θνηλήο σθειείαο θαη ηελ ππνρξέσζε ή κε κεηαθίλεζεο ή κεηαθνξάο
ηνπο φπνπ απαηηείηαη.

v.

Λίζηα Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ έξγσλ Πνιηηηζκνχ.

vi.

Πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (ΜΠΔ ΠΑΑ 2014-2020) φπνπ απαηηείηαη.

vii.

Λίζηα ειέγρνπ χπαξμεο Κξαηηθήο Δλίζρπζεο θαη ππνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ φπνπ απαηηείηαη.

viii.

Πίλαθαο απνηχπσζεο κειεηψλ θαη σξίκαλζεο πξάμεο

ix.

Πίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη βαζκνχ πξνφδνπ

x.

Άδεηεο θαη εγθξίζεηο ή εγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ.

xi.

Σερληθή Δπάξθεηα (Γηα ΟΣΑ Α ή Β Βαζκνχ)

xii.

Απαξαίηεηεο Τπεχζπλεο δειψζεηο – Βεβαηψζεηο ή απαξαίηεηα έγγξαθα ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ
νδεγφ ηεο θάζε ππνδξάζεο.

xiii.

Καλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη).

xiv.

Απφθαζε θαηαβνιήο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο (εθφζνλ απαηηείηαη).

xv.

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο αξκνδηφηεηαο δηθαηνχρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο.

xvi.

Τπνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο πξφζθιεζεο.

xvii.

Έγγξαθν ππεξεζίαο γηα ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. (Αθνξά κφλν ηελ ππνδξάζε
19.2.5.1).

xviii.

Βεβαίσζε φηη ε πξάμε δελ εμππεξεηεί ηε γεληθή θπθινθνξία θαη δελ απνηειεί κέξνο ηνπ επξχηεξνπ
νδηθνχ δηθηχνπ. (Αθνξά κφλν ηελ ππνδξάζε 19.2.5.1)

xix.

Γήισζε πεξί ζχλδεζεο ή κε ηεο πξάμεο κε ζπλερέο αζθαιηνζηξσκέλν δίθηπν πθηζηάκελν ή ππφ
θαηαζθεπή. (Αθνξά κφλν ηελ ππνδξάζε 19.2.5.1)

(iii) Όια ηα αλσηέξσ ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ pdf.
ηελ ΟΣΓ, εθηφο ησλ αλσηέξσ, ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθά φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, πιένλ φζσλ
αλαθέξνληαη ζηνπο νδεγνχο ησλ ππν δξάζεσλ θαη απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο πξφηαζεο.
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Δθφζνλ ε αίηεζε ππνβιεζεί επηηπρψο, ιακβάλεη κνλαδηθφ θσδηθφ θαη εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο, απφ ηελ
νπνία ηεθκαίξεηαη ην εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο.
Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ απηνκαηνπνηεκέλν email απφ ην ΟΠΑΑ πνπ ηνπο ελεκεξψλεη πσο ε αίηεζε
ζηήξημήο ηνπο, ππνβιήζεθε επηηπρψο ζηελ εκεξνκελία…..………. θαη έιαβε ηνλ θσδηθφ …………….
Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο νη αηηήζεηο ζηήξημεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ θαη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη
πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην ΟΠΑΑ.
Η νξζή θαηαρψξεζε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε πιεξφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαθέινπ θαη ε εκπξφζεζκε νξηζηηθνπνίεζε ηεο είλαη ηεο απνθιεηζηηθήο επζχλεο ησλ αηηνχλησλ.
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, νη αηηνχληεο απνδέρνληαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
ε θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.
5.5

Γηόξζωζε – αλάθιεζε αηηήζεωλ ζηήξημεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα δηνξζψλνπλ ηελ αίηεζε ζηήξημεο θαη ηα ζπλππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, αθφκε θαη
κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζην
ΟΠΑΑ.
Δθφζνλ ε δηφξζσζε αθνξά θαη ζε δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή, απηά
απνζηέιινληαη εθ λένπ ζηελ ΟΣΓ γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ νη αηηνχληεο δχλαηαη λα αλαθαιέζνπλ ηελ αίηεζεο ζηήξημεο ελ φιν ή ελ κέξεη κεηά απφ
ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καλ. 809/2014.
Η αλάθιεζε επαλαθέξεη ηνλ αηηνχληα ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ππνβάιιεη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ή ηκήκαηα
ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ πνπ αλαθαιεί.
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, νη αηηνχληεο απνδέρνληαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ε
θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.
6

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΔΩΝ

6.1

Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο (αμηνιφγεζε) ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ ζηήξημεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ
ΟΠΑΑ θαη ε αμηνιφγεζε είλαη ζπγθξηηηθή.

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ δχλαηαη λα δεηεζεί, ε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
δηεπθξηλήζεσλ, εληφο 10 εξγάζηκωλ εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζηνλ δπλεηηθφ
δηθαηνχρν.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία είλαη απηά ηα νπνία, πξνβιέπνληαλ ζηελ πξφζθιεζε, εθδφζεθαλ πξηλ ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη δηνξζψλνπλ πξνθαλή ζθάικαηα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ή/θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ηε ζπλνδεχνπλ. Οη δηεπθξηλίζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ππνβιεζέλησλ
ζηνηρείσλ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
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ε θάζε πεξίπησζε ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην ΟΠΑΑ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη νη δηεπθξηλήζεηο, γηα
ηα νπνία νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ηνπο ππνβνιή ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεη
κε ππνγεγξακκέλε επηζηνιή ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλήζεσλ, ηελ ΟΣΓ, εληφο ηεο
νξηδφκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε πξνζεζκίαο. Σα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη νη δηεπθξηλήζεηο ζηνηρείσλ, γηα ηα
νπνία δελ νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζην ΟΠΑΑ, ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα ηεο
ππνγεγξακκέλεο επηζηνιήο ππνβνιήο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
6.2

Αξρηθά ειέγρεηαη απφ Δπηηξνπή ηεο ΟΣΓ ε εκπξφζεζκε ππνβνιή, ε επηιεμηκφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ε
ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηηο δεζκεχζεηο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
ελέξγεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ζηήξημε, ζχκθσλα κε ηνλ «Οδεγφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ
ηήξημεο».

6.3

ηε ζπλέρεηα νη αηηήζεηο βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ζπλνιηθφο
εγθξηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη ην ηζρχνλ πνζνζηφ ζηήξημεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην «εχινγν
θφζηνο» ησλ πξνηεηλφκελσλ δαπαλψλ, φπνπ απαηηείηαη.

6.4

Σα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζε θαηάιιειν θχιιν δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαη
επηινγήο, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζην ΟΠΑΑ.

6.5

Με βάζε ηα σο άλσ απνηειέζκαηα νη επηηξνπέο ζπληάζζνπλ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη νη παξαδεθηέο – βαζκνινγεζείζεο θαη νη κε παξαδεθηέο αηηήζεηο ζηήξημεο. Οη παξαδεθηέο
αηηήζεηο θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά, αλά ππν-δξάζε. ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο
πεξηιακβάλνληαη:
1. νη αηηήζεηο πνπ θξίλνληαη παξαδεθηέο πξνο ζηήξημε, ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο
δεκφζηαο δαπάλεο δελ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηνλ αληίζηνηρν ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ νπνίσλ ε
βαζκνινγία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην όξην ηωλ 40 κνλάδωλ.
2. ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ αηηήζεσλ, έηζη φπσο δηακνξθψζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν.
3. νη αηηήζεηο νη νπνίεο, πιεξνχλ κελ ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα, αιιά δελ θξίλνληαη θαηαξρήλ
παξαδεθηέο, ιφγσ εμάληιεζεο ηεο δηαηηζέκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πξφζθιεζεο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε.
4. νη αηηήζεηο πνπ θξίλνληαη κε παξαδεθηέο πξνο ζηήξημε θαη νη ιφγνη απφξξηςήο ηνπο.

Αξρηθά ειέγρεηαη ε εκπξφζεζκε ππνβνιή, ε πιεξφηεηα θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ σο
πξνο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ «Οδεγφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ ηήξημεο».
ηε ζπλέρεηα νη αηηήζεηο βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ηνλ «Οδεγφ Γηνηθεηηθνχ
Διέγρνπ Αηηήζεσλ ηήξημεο» θαη πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ θαη πνζνζηφ ζηήξημεο.
Γεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ησλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ζην κέγηζην δπλαηφ ηελ επίηεπμε ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε επηκέξνπο βαζκνιφγεζε ηνπ/ησλ
θξηηεξίνπ/σλ κε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα.
Σα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζε θαηάιιειν θχιιν δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θξηηεξίσλ επηινγήο, φπσο απηφ
απεηθνλίδεηαη ζην ΟΠΑΑ.
6.6

Αθνινχζσο ε ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν θαη ε
ΟΣΓ, δεκνζηνπνηεί ηνλ ηειηθφ πίλαθα απνηειεζκάησλ.
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Ο ηειηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ζπλνδεχεηαη απφ ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηηνχλησλ ζην
αλαιπηηθφ απνηέιεζκα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζην ΟΠΑΑ.
Οη αηηήζεηο πνπ θξίλνληαη παξαδεθηέο πξνο ζηήξημε, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1 ηεο παξαγξάθνπ 6.2,
εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.4.
Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ απηνκαηνπνηεκέλν email απφ ην ΟΠΑΑ πνπ ηνπο ελεκεξψλεη γηα ην
απνηέιεζκα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ). ηελ πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθφ,
ην απηνκαηνπνηεκέλν email παξαπέκπεη ηνπο δπλεηηθνχο ππνςεθίνπο ζην ζχλδεζκν ηνπ ΟΠΑΑ ψζηε λα
ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαζψο θαη γηα ην δηθαίσκα, ηελ πξνζεζκία θαη ηφπν ππνβνιήο ηεο
πξνζθπγήο.
Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο θαηά ηνπ ηειηθνχ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ,
ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην ΟΠΑΑ θαη απνζηέιιεη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζηελ ΟΣΓ. Η
πξνζθπγή ππνβάιιεηαη εληόο 15 εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ δηθαηνχρν, ηνπ ηειηθνχ Πίλαθα
Απνηειεζκάησλ θαη εμεηάδεηαη απφ επηηξνπή πξνζθπγψλ ηεο ΟΣΓ. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ
πξνζθπγψλ απφ ηελ επηηξνπή πξνζθπγψλ, ζπληάζζεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο
θαη εγθξίλεηαη, κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ, κε ηηο ηειηθά επηιεγκέλεο αηηήζεηο ζηήξημεο.
Η ΟΣΓ ελεκεξψλεη αηνκηθά φινπο ηνπο αηηνχληεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθπγψλ, κε
απφδεημε παξαιαβήο. Ο πίλαθαο δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν (αλάξηεζε ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΠΑΑ:
www.agrotikianaptixi.gr θαη ηεο ΟΣΓ: www.fthiotiki.gr) θαη ζα απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ ελδηαθεξφκελν
απφ ηελ ΟΣΓ.
6.7 Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ πξνο ζηήξημε εθδίδεηαη απφθαζε έληαμεο πξάμεσλ, κε ηελ νπνία θάζε
αίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο πξάμε ηνπ ΠΑΑ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2.(9) Καλ. (ΔΔ) 1303/2013. Η έθδνζε
απόθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο (ζπλεκκέλν ππφδεηγκα) πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΟΠΑΑ κε επζχλε ηεο ΔΤΓ (ΔΠ)
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο.
Η ελ ιφγσ απφθαζε εθδίδεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο.
6.8
Η ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο δεκηνπξγεί ζην ΟΠΑΑ ην ζρέδην απφθαζεο έληαμεο,
ζπζρεηίδνληαο ηελ πξάμε ή ηηο πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ηα
ζηνηρεία ηεο (αξηζ. θαη εκεξνκελία πξσηνθφιινπ, ΑΓΑ) θαηαρσξίδνληαη ζην ΟΠΑΑ.
Η ΟΣΓ απνζηέιιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηελ Απφθαζε Έληαμεο, ε νπνία ελέρεη ηζρύ ζύκβαζεο κεηαμχ ηνπ
δηθαηνχρνπ θαη ηεο ΟΣΓ, ηαρπδξνκηθά κε απφδεημε παξαιαβήο θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζηηο δηεπζχλζεηο
πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ αίηεζε ζηήξημεο.
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Η Απφθαζε ηεο ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο αλαξηάηαη ζην «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΠΑΑ, θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ΟΣΓ θαη απνζηέιιεηαη κε επζχλε ηεο ηαρπδξνκηθά, κε απφδεημε παξαιαβήο θαη
κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε θάζε δηθαηνχρν, ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ αίηεζε ζηήξημεο.
Δίλαη δπλαηφ γηα κηα πξάμε λα αξζεί ε έληαμή ηεο απφ ην ΠΑΑ 2014-2020 ιφγσ ηεθκεξησκέλσλ αδπλακηψλ
εθηέιεζήο ηεο ή κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ λα απνζχξνπλ, αλά πάζα, ζηηγκή ηελ αίηεζε ζηήξημεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, ρσξίο
λα παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηθαηνχρσλ.
7.

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

7.1

Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
αηηήζεσλ ζηήξημεο θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο ππεχζπλνο/νη είλαη νη θ.θ. Λεωλίδαο Ράπηεο – πληνληζηήο

ηνπ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER θαη ν θ. Γεώξγηνο Κνπθνπθίθεο – Τπεξεζηαθφ ηέιερνο ηεο Ο.Σ.Γ,
ηειέθσλν 223106711/2231067029, e-mail: fthianap@gmail.com ή info@fthiotiki.gr.
7.2

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ην ζεζκηθφ
πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΠΑΑ 2014-2020, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ
δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο,
βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.agrotikianaptixi.gr ή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ
www.fthiotiki.gr.
Οη αλσηέξσ δηθηπαθνί ηφπνη απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΟΣΓ κε ην ζχλνιν ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην ΠΑΑ 2014-2020 θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.

7.3

Η ΔΤΓ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ε ΟΣΓ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α., κεξηκλνχλ
γηα ηελ επξεία δεκνζηνπνίεζε, κέζσ ηνπ ηχπνπ θαη ειεθηξνληθά, ηεο πξφζθιεζεο, νχησο ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη φηη φινη νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη έιαβαλ έγθαηξα γλψζε γηα ηελ χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν
ηεο πξφζθιεζεο.
Δπηπιένλ, ε πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ ή/θαη ηεο ΟΣΓ ή/θαη ηνπ ΔΠΑ θαη
θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. ε θάζε πεξίπησζε, ηεξείηαη αξρείν κε ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία δεκνζηνπνίεζήο ηεο.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ
κέηξσλ/ππνκέηξσλ/δξάζεσλ, ε πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη ζε απηνχο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΠΑΑ θαη ηεο ΟΣΓ.
Σν θείκελν πνπ δεκνζηεχεηαη κπνξεί λα απνηειεί πεξίιεςε ηεο πιήξνπο πξφζθιεζεο θαη λα παξαπέκπεη
ζε αλαιπηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ην νπνίν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε έληππε θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, είηε απφ ηελ έδξα ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Η πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ λα δεκνζηεπζεί κία θνξά
ζε κία εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Δπίζεο, ελδείθλπηαη ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ δεκνζηνπνίεζεο, φπσο:


νξγάλσζε αλνηθηψλ εκεξίδσλ ελεκέξσζεο,
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οργάνωση Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk), ώστε να παρέχονται κατά ενιαίο και τυποποιημένο
τρόπο πληροφορίες προς τους δυνητικούς δικαιούχους.
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πλεκκέλα:
Σα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.agrotikianaptixi.gr ή/θαη ηεο
ΟΣΓ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.fthiotiki.gr
1. Τπνρξεψζεηο δηθαηνχρσλ.
2. Τ.Α /30-11-2017/ΦΔΚ 4285/Β’/08-12-2017 «Πιαίζην πινπνίεζεο Τπνκέηξνπ 19.2, ηνπ Μέηξνπ
19, Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη ινηπέο δηαηάμεηο
εθαξκνγήο ησλ Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ».
3. Τπφδεηγκα Αίηεζεο ζηήξημεο / Παξάξηεκα αίηεζεο ζηήξημεο.
4. Οδεγφο Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ ηήξημεο
Δπηιεμηκφηεηαο, Κξηηήξηα Δπηινγήο, Γηεπθξηλήζεηο
Γηθαηνινγεηηθά θηι).

(Πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ Κξηηήξηα
επί ησλ θξηηεξίσλ, Απαηηνχκελα

5. Τπφδεηγκα ρεδίνπ Απφθαζεο Τινπνίεζεο Τπνέξγνπ κε Ίδηα Μέζα (εθφζνλ απαηηείηαη).
6. Τπφδεηγκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ππνινγηζκνχ θαζαξψλ εζφδσλ θαη νδεγίεο
ζπκπιήξσζεο γηα ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα (εθφζνλ απαηηείηαη).
7. Οδεγίεο

ζπκπιήξσζεο

απαηηείηαη).

Δ.I.1_4

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ_ΚΑΘΑΡΩΝ_ΔΟΓΩΝ_ΠΡΑΞΔΩΝ_(εθφζνλ

8. Οδεγφο ΔΠΑ 2014-2020 γηα ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηελ
πξάμε (Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΣ_ΙΙΙ_ΚΡΑΣΙΚΔ_ΔΝΙΥΤΔΙ_v1_301015) (εθφζνλ απαηηείηαη)
9. Οδεγφο ΔΠΑ 2014-2020: Δμαζθάιηζε Πξνζβαζηκφηεηαο
(Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΣ_II_ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ_ΑΜΔΑ_v1_301015).

ζηα

άηνκα

κε

αλαπεξία

10. Πίλαθαο πκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΚΤΑ Έγθξηζεο ηεο
ηξαηεγηθήο Μειέηεο Δπηπηψζεσλ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.
11. Πίλαθαο απνηχπσζεο αλαγθαίσλ ηερληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη ηεο σξίκαλζεο ηεο
πξάμεο.
12. Πίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ηεο πξάμεο θαη ηνπ βαζκνχ πξνφδνπ απηψλ.
13. ρέδην εγγξάθνπ ηεο ΟΣΓ γηα ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ/δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ.
14. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο.
15. Τπφδεηγκα Απφξξηςεο.
16. Καηάινγνο Πεξηνρψλ πνπ Αληηκεησπίδνπλ Φπζηθνχο Πεξηνξηζκνχο ή Δηδηθά Μεηνλεθηήκαηα.
17. Καηαζθεπαζηηθφο πίλαθαο εξγαζηψλ γηα έξγα πνπ δελ πινπνηνχληαη κε Γεκφζηεο ζπκβάζεηο.
18. Check list πνπ αθνξά ηελ χπαξμε θξαηηθήο ελίζρπζεο.
19. Δξσηεκαηνιφγην θξαηηθψλ εληζρχζεσλ έξγσλ πνιηηηζκνχ θαη ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.
20. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο
21. ΦΔΚ 3313/Β/20-09-2017 «Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπν-κέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο
δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ
(CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο πεξηφδνπ
22. Πξνδηαγξαθέο Μειέηεο γηα ηελ ζπλνιηθή ζεψξεζε αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ή
αλάδεημεο νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ.
23. Πίλαθεο ζηφρσλ Σνπηθήο ηξαηεγηθήο, ΠΑΑ 2014-2020 θαη Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS) γηα ηελ
Πεξηθέξεηα η. Διιάδαο.
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24. Πεξηνρή Παξέκβαζεο κε θσδηθνπνίεζε θαη ράξηεο πεξηνρήο.
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