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ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΜΔΣΡΟ19: «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ (CLLD) –
LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
ΤΠΟΜΔΣΡΟ 19.2: «ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΧΝ ΣΧΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΣΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ (CLLD/LEADER)»
ΓΡΑΗ 19.2.4: «ΒΑΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΑΝΑΠΛΑΗ ΥΧΡΙΧΝ Δ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ»
ΓΡΑΗ 19.2.5: «ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ
ΣΟΜΔΑ»

Η ΟΠΟΙΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Η ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α
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Έρνληαο ππφςε:
1.

Ρν άξζξν 90 ηνπ «Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α/22-4-2005).

2.

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

3.

Ρε κε αξ. πξση. 24944/20.09.2016 (ΦΔΘ 3066/Β΄/26.09.2016) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ
«Αλαδηάξζξσζε ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020».

4.

Ρε κε αξ. πξση. 2545/17.10.2016 (ΦΔΘ 3447/B’/2016) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Ρνπξηζκνχ,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο
πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 Α. Πηηο Δηδηθέο πεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη Β. Πηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο
Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξεξηθεξεηψλ, σο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο Ξξάμεσλ ΞΑΑ.

5.

Ρνλ Θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, πεξί
θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ
δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν,
ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.

6.

Ρνλ Θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηε
ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
ηελ θαηάξγεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ Ππκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.

7.

Ρνλ Θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2014, γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ
θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107
θαη 108 ηεο Ππλζήθεο («Γεληθφο Απαιιαθηηθφο Θαλνληζκφο»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε
ηνλ κε αξ. 1084/14-06-2017 Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ.

8.

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

9.

Ρνλ Θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 702/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ηνπλίνπ 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 Ππλζήθεο
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο θάζε θνξά.

10.

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

11.

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

12.

Ρε κε αξ. πξση. 110427/ΔΘ/1020 (ΦΔΘ 3521/01.11.2016) ηξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε
ηεο κε αξ.πξση. 81986/ΔΘ 712/31.07.2015(ΦΔΘ 1822/Β/24.08.2015)πνπξγηθήο
Απφθαζεο«Δζληθνί Θαλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020
– Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-
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2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ».
13.

Ρηο απφ 04.04.2016 απνθάζεηο - ζπκπεξάζκαηα ηεο1εο Ππλεδξίαζεο ηεο Δπ. Ξαξαθνινχζεζεο
ηνπ ΞΑΑ ηεο Διιάδαο 2014-2020, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΞΑΑ 2014-2020, φπσο ηζρχνπλ.

14.

Ρε κε αξ. πξση. 3417/22.12.2016 (ΦΔΘ 4222/Β’/28.12.2016) ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. πξση.
1065/19.04.2016 (ΦΔΘ 1273/Β΄/04.05.2016) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ κε ζέκα «Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΞΑΑ
2014–2020» (ΠΓΔ),

15.

Ρε κε αξ. πξση. 152950/23-10-2015 ΘΑ έγθξηζεο ηεο Πηξαηεγηθή Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ (ΠΚΞΔ) ηνπ ΞΑΑ 2014-2020»

16.

Ρελ ππ’ αξηζ. 3206/21-12-2016 (ΦΔΘ 4111/Β) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Ρξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο
Ξξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή Πηξαηεγηθψλ Ρνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΞΑΑ
2014-2020 θαη ηνπ ΔΞΑΙΘ 2014-2020 θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο».

17.

Ρελ ππ’ αξηζ. 2635/20-9-2017/ΦΔΘ 3313/17 Θνηλή Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ θαη Αλαπιεξσηή πνπξγφ Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ξεξί πιαηζίνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ πνκέηξνπ 19.2 «Πηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ Ρνπηθήο
Αλάπηπμεο κε Ξξσηνβνπιία Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
«Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο πεξηφδνπ 2014-2020», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε
θνξά.

18.

Ρε κε αξ. πξση.13215/30-11-2017 (ΦΔΘ 4285/Β΄/8-12-2017)Απφθαζε ηνπ πνπξγνχΑγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ «Ξιαίζην πινπνίεζεο πνκέηξνπ 19.2, ηνπ Κέηξνπ 19, Ρνπηθή
Αλάπηπμε κε Ξξσηνβνπιία Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, (ΡΑΞΡνΘ) ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2014-2020, γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη ινηπέο δηαηάμεηο εθαξκνγήο
ησλ Ρνπηθψλ Ξξνγξακκάησλ».

19.

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

20.

Ρελ κε ππ. αξηζκ. 1/22-03-2018 Απφθαζε ηεο ΔΓΞ CLLDLEADER/ΔΞΑιΘ, ε νπνία εγθξίλεη ηελ
παξνχζα πξφζθιεζε ηεο Νκάδαο Ρνπηθήο Γξάζεο (ΝΡΓ) Ξηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. Ν.Ρ.Α.
πξνο ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο

21.

Ρν κε αξ. πξση. 1710/11-04-2018 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο (ΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε ην νπνίν δφζεθε
ε ζχκθσλε γλψκε επί ηνπ ζρεδίνπ πξφζθιεζεο ηεο Νκάδαο Ρνπηθήο Γξάζεο (ΝΡΓ)πξνο ηνπο
δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο.
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ΚΑΛΔΙ

Ρνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ:
ΝΡΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο
Φνξείο Γεκνζίνπ Ρνκέα
Iδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, θαζψο θαη λνκηθά
πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηελ επηιεμηκφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο ΝΡΓ.
Γηθαηνχρνη ζηελ ελ ιφγσ δξάζε δχλαηαη λα είλαη θαη ε ΝΡΓ ή κέινο απηήο.
Ωο Φνξείο Γεκνζίνπ Ρνκέα λννχληαη: Γεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, αλεμάξηεηα ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο, ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη
πεξηιακβάλνληαη ζην «Κεηξψν πεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο» έηζη φπσο
θαηαξηίδεηαη απφ ην πνπξγείν Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο ζε εηήζηα βάζε.
Δπηπιένλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηζρχνπλ ηα εμήο:
1. δχλαηαη λα είλαη πθηζηάκελεο, είηε ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο.
1.1Δηδηθά γηα ηα ππφ ίδξπζε Λνκηθά Ξξφζσπα απαηηείηαη ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ζπλεκκέλν
ζηελ αίηεζε ζηήξημεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε απφθηεζε ΑΦΚ πξηλ ηελ έληαμε ηεο
πξάμεο.
2.

δηθαηνχρνο δχλαηαη λα είλαη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΝΡΓ ή κέινο πνπ ηελ
απαξηίδεη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο ΔΓΞ θαζψο επίζεο θαη κέιε ηνπ ΓΠ ηνπ
ελ ιφγσ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζε επίπεδν θνξέσλ.

Γηθαηνχρνη δελ κπνξεί λα είλαη:
1. εμσρψξηεο / ππεξάθηηεο εηαηξείεο.
2. θπζηθά πξφζσπα.
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Γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ
ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19, Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ ΞΑΑ 2014-2020(γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ
ραξαθηήξα) θαη γηα ηηο πην θάησ Γξάζεηο, πνδξάζεηο :
ΓΡΑΗ 19.2.4 ΒΑΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΑΝΑΠΛΑΗ ΥΧΡΙΧΝ Δ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ
ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνδξάζεηο:
19.2.4.1 Πηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο
νηθηζκνχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα
θηίξηα.(ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ19.2.4.1_1/Μ2713279)
19.2.4.2 Πηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ
αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (ελδεηθηηθά:παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά
ηαηξεία). (ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ 19.2.4.2_1/Μ2713279)
19.2.4.3 Πηήξημε 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, πξνβνιή πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο
δηαδξνκέο). (ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ 19.2.4.3_1/Μ2713279)
19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. (ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ 19.2.4.4_1/Μ2713279)
19.2.4.5 Πηήξημε 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). (ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ 19.2.4.5_1/Μ2713279)

ΓΡΑΗ 19.2.5 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ
ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνδξάζεηο:
19.2.5.1 Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο. (ΚΧΓΙΚΟ
ΟΠΑΑ 19.2.5.1_1/Μ2713279)
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1.ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ
Πην 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. Νη 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 ελδεηθηηθέο δξάζεηο θαη ππνδξάζεηο πνπ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ, κέζσ ησλ
ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ, φζνλ αθνξά ζε δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
ΓΡΑΗ 19.2.4 ΒΑΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΑΝΑΠΛΑΗ ΥΧΡΙΧΝ Δ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ

Τπνδξάζε 19.2.4.1: ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: χδξεπζε,
απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζε ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο εληφο νηθηζκψλ. Νη 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. Πηελ 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).
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζηε θαηαζθεπή ή ζηελ αλαβάζκηζε ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο κε
πξνηεξαηφηεηα ζηε βειηίσζε νδνπνηίαο εληφο νηθηζκψλ θαηζε έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα, γηα ηε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ ηεο ππαίζξνπ. Δπίζεο,
εληζρχνληαη ινηπέο παξεκβάζεηο κηθξήο θιίκαθαο πρ επέθηαζε θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ
απνρέηεπζεο εληφο νηθηζκψλ θιπ.
Νη ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφηεξν αλαπηπμηαθφ
ζρεδηαζκφ(φπνπ ηέηνηα ζρέδηα πθίζηαληαη) φπσο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο δήκσλ θαη λα είλαη
ζχκθσλεο κε ηε ζρεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
Πε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ απνθέξεη θέξδνο, ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεοκπνξεί λα
αλέιζεη έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
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.
ηφρνο ηεο Τπνδξάζεο είλαη :ε ελίζρπζε βαζηθψλ ππνδνκψλ-ππεξεζηψλ δεκφζηαο παξέκβαζεο, κε
ζηφρν ηελ πξνζηαζία - αλάδεημε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Πθνπφο ηεο
παξνχζαο δξάζεο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ, ε αλαβάζκηζε βαζηθψλ ππνδνκψλ
θαη ππεξεζηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη ε
βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαοησλ πεξηνρψλ θαη ε ήπηα αλάπηπμε ηνπο, πάληα ζε ζπκβαηφηεηα κε ηελ
ηνπηθή – θπζηθή ηαπηφηεηα.
Πεδίν θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπνδξάζεο :Δπηιέμηκε πεξηνρή είλαη ην
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ
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Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ Ξηεξίαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εληφο ζρεδίνπ
πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Θαηεξίλεο.
Γηθαηνχρνη:Α) Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Ρνκέα πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
δξάζεσλ ή έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, Β) Φνξείο εθηφο
Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ζσκαηεία, ΑΚΘΔ, ινηπέο ΚΘΝ – ΛΞΗΓ) κε ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο.
Δπηρνξεγνχληαη έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έσο
600.000,00 €.
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππνδξάζεο ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:
Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ
Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο
Ινηπφο Δμνπιηζκφο
Δμνπιηζκφο ΑΞΔ
Κειέηεο
Γηακφξθσζε Σψξσλ
Γαπάλεο γηα απφθηεζε γεο
Γαπάλεο απαιινηξηψζεσλ.
Τπνδξάζε19.2.4.2: ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ
ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (ελδεηθηηθά:
παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία).
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Πηελ παξνχζα ππνδξάζε
δχλαηαη λα εληαρζνχλ πξάμεηο φπσο παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θέληξα απαζρφιεζεο θαη
θξνληίδαο λέσλ, ειηθησκέλσλ ή ΑκεΑ, αζιεηηθνί ρψξνη.
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζε κηθξήο θιίκαθαο έξγα θνηλσληθήο ππνδνκήο, δεκηνπξγία, επέθηαζε θαη
εθζπγρξνληζκφ ρψξσλπνπ εμππεξεηνχλ θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε
πξνηεξαηφηεηα ηελ εμππεξέηεζε νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ πνιηηψλ (ζπζζίηηα,
γεξνθνκεία) θαη εμππεξεηήζεηο άηνκσλ ΑΜεΑ. Δπίζεο, εληζρχνληαη παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά
ηαηξεία, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη θξνληίδα παηδηψλ, ζηέγαζε δεκνηηθψλ/θνηλσληθψλ ηαηξείσλθαξκαθείσλ-παληνπσιείσλ, πξφζβαζε ζε ΡΞΔ, αζιεηηθέο ππνδνκέο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
θαηνίθσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Νη ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο ησλ Ν Ρ Α ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφηεξν
αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ (φπνπ ηέηνηα ζρέδηα πθίζηαληαη) φπσο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο δήκσλ
θαη φιεο νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζρεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπηθήο
αλάπηπμεο.
Νη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζε δαπάλεο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη
δαπάλεο πξνκήζεηαο εθαξκνγψλ/εμνπιηζκνχ.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
Πε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ απνθέξεη θέξδνο, ην πνζνζηφ ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη
έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
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 Καλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη
λα θαζνξηζηεί ζην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηελ δηεμαγσγή
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.
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ηφρνο ηεο Τπνδξάζεο είλαη:ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ
ππεξεζηψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ζηελ άζθεζε ζπλαθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ
αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη ηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο (λένη, παηδηά, ειηθησκέλνη). Πηφρνο είλαη ε
επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ε
αλαθνχθηζε ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθά νκάδσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη
νη βαζηθέο ζπλζήθεο άλεζεο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ.
Πεδίν θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπνδξάζεο :Δπηιέμηκε πεξηνρή είλαη ην
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ
Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ Ξηεξίαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εληφο ζρεδίνπ
πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Θαηεξίλεο.
Γηθαηνχρνη:Α) Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Ρνκέα πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
δξάζεσλ ή έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, Β) Φνξείο εθηφο
Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ζσκαηεία, ΑΚΘΔ, ινηπέο ΚΘΝ – ΛΞΗΓ) κε ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο.
Δπηρνξεγνχληαη έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έσο
600.000,00 €.
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππνδξάζεο ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:
Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ
Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο
Ινηπφο Δμνπιηζκφο
Δμνπιηζκφο ΑΞΔ
Κειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ινηπέο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ
Μειέηεο εθαξκνγήο θαη πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ θαη ζεκάηωλ πνηόηεηαο
Αμηνπνίεζε δηαδηθηχνπ
Γηακφξθσζε Σψξσλ
Γαπάλεο γηα απφθηεζε γεο
Αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εππαζψλ νκάδσλ.
Τπνδξάζε19.2.4.3: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, πξνβνιή
πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο).
Ζ 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. Ξαξάιιεια, κέζσ ηεο ππνδξάζεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ
πξάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη εμππεξέηεζε ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο φπσο
ε δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, ε
δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ, δεκφζηεο ππνδνκέο πνπ
θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε επηζθέςηκνπο ρψξνπο. Νη πξάμεηο πνπ
ζα εληαρζνχλ κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα θαη κε ηδησηηθέο επελδχζεηο.
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε (δεκηνπξγία, βειηίσζε, επέθηαζε) ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ
αλαςπρήο, αλάπιαζεο πεξηνρψλ θαη κηθξήο θιίκαθαο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ φπσο:
-Πεκάλζεηο αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο επηζθέπηεο
-Ξνδειαηηθέο δηαδξνκέο ηδηαίηεξνπ θάιινπο
-Θέληξα πιεξνθφξεζεο

-8-

-Αλαπιάζεηο νηθηζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ
(δηακνξθψζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θιπ).
Πην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο δελ είλαη είλαη επηιέμηκε ε δηνξγάλσζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, ε
δηνξγάλσζε,ε ζπκκεηνρή κε ηνπξηζηηθνχο operators, θαη ε εθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ.
Νη ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο αλάπιαζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηνπο νηθηζκνχο ζα πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ απφ κειέηε αλάπιαζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο νηθηζκνχ θαη επηπιένλ λα
εληάζζνληαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ δήκσλ (φπνπ ηέηνηα ζρέδηα πθίζηαληαη).
Πην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ππν-δξάζεο δελ είλαη δπλαηή ε έληαμε πξάμεσλ πνπ κε άκεζν ή έκκεζν
ηξφπν πξνθαινχλ επηρεηξεκαηηθφ / αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ή ζηνπο
θνξείο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο / ηδηψηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ, δεδνκέλνπ φηη ζε αληίζεηε
πεξίπησζε απνηεινχλ θξαηηθή ελίζρπζε πνπ ζίγεη ηνλ αληαγσληζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα
εληαρζνχλ ζηελ ελ ιφγσ δξάζε πξάμεηο νη νπνίεο πξνβάινπλ κία πεξηνρή κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε
ηνπξηζηψλ / επηζθεπηψλ αιιά θαη γεληθφηεξα δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ πξάμεηο, νη νπνίεο κε άκεζν
ή έκκεζν ηξφπνπ εμππεξεηνχλ ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Ππλεπψο ζην πιαίζην ηεο ππν-δξάζεο
νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπξηζηηθή θχζεο εληαρζεί ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ εμππεξέηεζε
ησλ επηζθεπηψλ (πρ ζεκεία πιεξνθφξεζεο) θαη φρη ζηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο κε ζηφρν ηελ αχμεζε
ηεο επηζθεςηκφηεηαο (παξά κφλν αηηηνινγεκέλα ζε ηνπηθφ επίπεδν) ή ηελ πξνβνιή πξντφλησλ πνπ
ζπλδένληαη θαη εμππεξεηνχλ ηδησηηθά ζπκθέξνληα.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
Πε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ απνθέξεη θέξδνο, ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην
100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
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.
ηφρνο ηεο Τπνδξάζεο είλαη :ε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο,
θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε, αμηνπνίεζε θαη δηαθχιαμε ηνπο. Αλακέλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηελ
ελίζρπζε ηεο ηδηαίηεξεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα
ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο.
Πεδίν θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπνδξάζεο :Δπηιέμηκε πεξηνρή εθαξκνγήο
είλαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΡΑΑ, πνπ δελ
απνηειεί πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ΔΡΘΑ. Νξίδεηαη δπηηθά απφ ην δηαθξηηφ φξην πνπ θαζνξίδνπλ νη:
α)Λέα εζληθή νδφο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Θαηεξίλεο θαη πξνο ηα λφηηα έσο ηα φξηα
κε ηελ Ξ.Δ. Ιάξηζαο β)Ξαιαηά εζληθή νδφο Θαηεξίλεο-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Θαηεξίλεο θαη
πξνο ηα βφξεηα έσο ηελ Γ.Θ. Αηγηλίνπ.
Γηθαηνχρνη:Α) Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Ρνκέα πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
δξάζεσλ ή έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, Β) Φνξείο εθηφο
Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ζσκαηεία, ΑΚΘΔ, ινηπέο ΚΘΝ – ΛΞΗΓ) κε ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο.
Δπηρνξεγνχληαη άπιεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή πιηθνχ πιεξνθφξεζεο επηζθεπηψλ
(θαη φρη πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο) κε ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ δχλαηαη λα αλέξρεηαη έσο 50.000 € θαη
ινηπέο πξάμεηο, έξγα ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, έσο 600.000 €.
Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΞΑ) δελ είλαη επηιέμηκνο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ είλαη
αλαθηήζηκνο δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ΦΞΑ.
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππνδξάζεο ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:
Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ
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Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο
Ινηπφο Δμνπιηζκφο
Δμνπιηζκφο ΑΞΔ
Κειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ινηπέο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ
Μειέηεο εθαξκνγήο θαη πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ θαη ζεκάηωλ πνηόηεηαο
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ
Γηακφξθσζε Σψξσλ.
Τπνδξάζε19.2.4.4:Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο
εθαξκνγήο, ηα νπνία πξνβάιινληαη κέζα απφ ηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο. Νη πξάμεηο πνπ δχλαηαη λα
πινπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ πξνβνιή / δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξάδνζε, ηα έζηκα, ε ιανγξαθία, ε ηζηνξία, ηα
ηνπηθά πξντφληα θαη επαγγέικαηα. Ζ ελίζρπζε αθνξά ζε πξάμεηο άπινπ ραξαθηήξα.
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε εθδειψζεσλ πνιηηηζκνχ, αλαβίσζεο εζίκσλ, παξαδφζεσλ,
δηνξγάλσζεο ελαιιαθηηθψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ πξνβάιινπλ, κε ηε κνξθή πνιηηηζηηθψλ θαη
άιισλ ηνπηθψλ δξψκελσλ, ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Πηελ παξνχζα ππν-δξάζε, νη εθδειψζεηο ή νη ινηπέο πξάμεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ
ζηφρν ηελ δηαηήξεζε πνιηηηζηηθψλ / ηζηνξηθψλ / πεξηβαιινληηθψλ θιπ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ή ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ θαη φρη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ή ηελ άκεζε
ή έκκεζε πξνβνιή ηδησηηψλ ζπκθεξφλησλ.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
Ζ ζηήξημε δχλαηαη λα αλέιζεη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
ε εθδήισζε είλαη αλνηρηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ απνθέξεη
θέξδε.
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 Καλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη
λα θαζνξηζηεί ζην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηελ δηεμαγσγή
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.
ηφρνο ηεο Τπνδξάζεο είλαη :ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ε
δεκηνπξγία κφληκεο θαη ζπλερνχο πνιηηηζηηθήο παξνπζίαο κέζα απφ κηα ζεηξά πνιηηηζηηθψλ θαη
ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ, γηα ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη ηεο ιανγξαθηθήο
πνηθηιφηεηάο ηεο. Ζ δξάζε αλακέλεηαη λα ζπληειέζεη ζηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ηδηαίηεξεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο, ζηε δηαζχλδεζε
παξαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ θαηνίθσλ.
Πεδίν θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπνδξάζεο :Δπηιέμηκε πεξηνρή εθαξκνγήο
είλαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΡΑΑ πνπ δελ
απνηειεί πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ΔΡΘΑ. Νξίδεηαη δπηηθά απφ ην δηαθξηηφ φξην πνπ θαζνξίδνπλ νη:
α)Λέα εζληθή νδφο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Θαηεξίλεο θαη πξνο ηα λφηηα έσο ηα φξηα
κε ηελ Ξ.Δ. Ιάξηζαο β)Ξαιαηά εζληθή νδφο Θαηεξίλεο-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Θαηεξίλεο θαη
πξνο ηα βφξεηα έσο ηελ Γ.Θ. Αηγηλίνπ.
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Γηθαηνχρνη:Α) Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Ρνκέα πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
δξάζεσλ ή έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, Β) Φνξείο εθηφο
Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ζσκαηεία, ΑΚΘΔ, ινηπέο ΚΘΝ – ΛΞΗΓ) κε ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο.
Δπηρνξεγνχληαη έξγα ελίζρπζεο εθδειψζεσλ (άπιεο δαπάλεο) κε ζπλνιηθφ θφζηνο έσο
50.000,00 €, ζχκθσλα κε εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππνδξάζεο ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:
Πρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ θαη δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
επηζθεπηψλ
Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο
Αμηνπνίεζε δηαδηθηχνπ
Γηεμαγσγή εκεξίδσλ εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο
Κίζζσζε ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ
Γηακφξθσζε ρψξσλ
Ππκκεηνρή άκεζα εκπιεθφκελσλ θνξέσλ -πξνζψπσλ ζε εθδειψζεηο
Νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ.
Τπνδξάζε19.2.4.5: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 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).
Κέζσ ηεο ππνδξάζεο δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε:
Ρελ 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.
Ρελ θπζηθή θιεξνλνκηά, φπσο κηθξήο θιίκαθαο ηερληθά έξγα θαζαξηζκνχ, πξνζηαζίαο ή
απνθαηάζηαζεο / αλαβάζκηζεο ηνπίσλ θαη ρψξσλ.
Ρελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, φπσο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο,
δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ, εκεξίδσλ, ζρεδίαζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πιηθνχ πξνψζεζεο.
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε, πξνζηαζία θαη αλάδεημε θπζηθψλ πφξσλ, κε πξνηεξαηφηεηα
ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπνζεζηψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ απφ
εμσηεξηθέο απεηιέο (θπξίσο απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα).Δπίζεο, ζηε δξάζε
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ/ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ) πνπ δίλνπλ πξνζηηζέκελε αμία
ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, θαζψο θαη νη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο.
Δπίζεο,
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο εληζρχνληαη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη θαη άιιν
αληίζηνηρνη θνξείο γηα ηελ πξνκήζεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ θιπ.
Δπηπιένλ, εληζρχνληαη άπιεο δξάζεηο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (πρ εθδφζεηο ιεπθσκάησλ,
εληχπσλ θιπ).
Νη ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο ησλ Ν Ρ Α ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ
ζρεδηαζκφ δήκσλ (φπνπ ηέηνηα ζρέδηα πθίζηαληαη).
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Πηελ ππν-δξάζε, νη εθδειψζεηο ή νη ινηπέο πξάμεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηελ
δηαηήξεζε πνιηηηζηηθψλ / ηζηνξηθψλ / πεξηβαιινληηθψλ θιπ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ή ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ θαη φρη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ή ηελ άκεζε ή έκκεζε
πξνβνιή ηδησηηψλ ζπκθεξφλησλ
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
Πε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε δελ απνθέξεη θέξδνο, ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο
κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
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 Καλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη
λα θαζνξηζηεί ζην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηελ δηεμαγσγή
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.
ηφρνο ηεο Τπνδξάζεο είλαη :ε αμηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ησλ ηνπίσλ, νηθνζπζηεκάησλ θαη
ινηπψλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο ππαίζξνπ, κε ήπηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπο, ζε
ζπκθσλία κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ θαη ην πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπο. Πθνπφο είλαηε δεκηνπξγία
θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ήπηα θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηελ
ελδπλάκσζε ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ
Πεδίν θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπνδξάζεο :Δπηιέμηκε πεξηνρή εθαξκνγήο
είλαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΡΑΑ πνπ δελ
απνηειεί πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ΔΡΘΑ. Νξίδεηαη δπηηθά απφ ην δηαθξηηφ φξην πνπ θαζνξίδνπλ νη:
α)Λέα εζληθή νδφο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Θαηεξίλεο θαη πξνο ηα λφηηα έσο ηα φξηα
κε ηελ Ξ.Δ. Ιάξηζαο β)Ξαιαηά εζληθή νδφο Θαηεξίλεο-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Θαηεξίλεο θαη
πξνο ηα βφξεηα έσο ηελ Γ.Θ. Αηγηλίνπ.
Γηθαηνχρνη: Α) Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Ρνκέα (ΝΡΑ Α ή Β Βαζκνχ, Φνξείο Γηαρείξηζεο
Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ, Ξαλεπηζηήκηα, άιινη ηνπηθνί δεκφζηνη θνξείο) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ή έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα,
Β) Φνξείο εθηφο Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ζσκαηεία, ΑΚΘΔ, ινηπέο ΚΘΝ – ΛΞΗΓ) κε ζπλαθείο
θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο.
Δπηρνξεγνχληαη έξγα κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έσο 600.000,00 €. Γηα ηηο δαπάλεο πνπ
αθνξνχλ άπιεο ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δχλαηαη λα αλέξρεηαη έσο 50.000 €.
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππνδξάζεο ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:
Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ
Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο
Λνηπόο Δμνπιηζκόο
Δμνπιηζκόο ΑΠΔ
Μειέηεο έξεπλαο αγνξάο, κάξθεηηλγθ πξνώζεζεο πξνϊόληωλ
Μειέηεο εθαξκνγήο θαη πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ θαη ζεκάηωλ πνηόηεηαο
Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ
Γηακόξθωζε Χώξωλ
Κειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ινηπέο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ
Σρεδηαζκόο θαη παξαγωγή πιεξνθνξηαθνύ θαη δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ
ελεκέξωζε ηωλ επηζθεπηώλ
Γεκηνπξγία ληνθηκαληέξ
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Γηεμαγωγή εκεξίδωλ εθδειώζεωλ ελεκέξωζεο θαη πξνβνιήο
Μίζζωζε ρώξωλ θαη εμνπιηζκνύ
Δμνπιηζκόο θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα
Παξαγωγή-αγνξά εθζεζηαθνύ πιηθνύ
Έξεπλα / θαηαγξαθή πνιηηηζηηθώλ, ιανγξαθηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ζηνηρείωλ
Καηαζθεπή – αγνξά παξαδνζηαθώλ θνξεζηώλ
Καηαζθεπή – αγνξά παξαδνζηαθώλ κνπζηθώλ νξγάλωλ.

ΓΡΑΗ 19.2.5ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ

Τπνδξάζε19.2.5.1Βειηίσζε
εθκεηαιιεχζεηο.

πξφζβαζεο

ζε

γεσξγηθή

γε

θαη

θηελνηξνθηθέο

Ζ 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 ππνδξάζεο είλαη ε χπαξμε θαη εμππεξέηεζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ
(ηνπιάρηζηνλ κίαο) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ΡΞ, παξάιιεια κε ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζε έξγα ππνδνκήο γηα βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο
γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, γηα ηελ θαιχηεξε ζχλδεζε
ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηηο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο, κε
ζηφρν ηελ επθνιφηεξε, αζθαιέζηεξε θαη ηαρχηεξε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
παξαγσγή, εκπνξία θαη κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Θαηά ηελ εθαξκνγή ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Κέηξνπ 19 ηνπ ΞΑΑ 2014-2020.
Νη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζε θαηαζθεπή έξγσλ πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε ή θηελνηξνθηθή
εθκεηάιιεπζε, ππνρξεσηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο. Ρα
έξγα ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνβιέπνπλ ηζηκεληφζηξσζε ή αζθαιηφζηξσζε θαη λα κελ
πεξηιακβάλνπλ ζπλήζεηο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο : Νη παξεκβάζεηο αθνξνχλ δεκφζηα ππνδνκή θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο
αλέξρεηαη ζην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
ηφρνο ηεο Τπνδξάζεο είλαη :ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ρσξηθψλ αληζνηήησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη βαζηθέο ζπλζήθεο άλεζεο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ
θαηνίθσλ θαη ε ήπηα θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο εχθνιεο θαη
αζθαινχο πξνζπειαζηκφηεηαο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θαζ φιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ
αγξνηηθνχ ηνκέα, κέζσ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπο, κε ζεηηθέο
επηπηψζεηο ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα. πνζηεξίδεη ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρσξηθψλ
αληζνηήησλ, κε ηελ θαη ππεξεζηψλ.
Πεδίν θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Τπνδξάζεο :Δπηιέμηκε πεξηνρή είλαη ην
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ
Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ Ξηεξίαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εληφο ζρεδίνπ
πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Θαηεξίλεο.
Γηθαηνχρνη:Απνθιεηζηηθά δεκφζηνο θνξέαο, πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα έληαμεο θαη πινπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο.
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ εληζρπφκελσλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη
600.000 €.
Νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππνδξάζεο ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ ζε:
Ππλνιηθή
δαπάλε θαηαζθεπήο έξγνπ.
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2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ
2.1
Νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο
εζηίαζεο ηνπ ΞΑΑ 2014-2020:
Πίλαθαο 1.1 (Πξσηνγελήο Δπηπηψζεηο)
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 6«Κνηλσληθή έληαμε, κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο»
ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΣΙΑΗ: 6Β«Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο»
2.2

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

Γείθηεο
εθξνψλ
Ο1
Ο20
Ο22

Πεξηγξαθή Γείθηε

Κσδηθφο
Γηάζηαζεο
/Γεδνκέλνπ
Γηάζηαζεο

Ππλνιηθέο δεκφζηεο δαπάλεο
Αξηζκφο έξγσλ LEADER ζηα
νπνία παξέρεηαη ζηήξημε
Αξηζκφο (πιήζνο) θνξέσλ
πινπνίεζεο έξγνπ
PPT
PPT1
PPT2
PPT3
PPT4
PPT5

Ο15
AdO-6B.F
AdO-6B.Μ

Ο4
AdO.ROAD

Πεξηγξαθή
Γηάζηαζεο
/Γεδνκέλνπ
Γηάζηαζεο

Σχπνο Γηθαηνχρνπ
ΚΘΝ
ΝΡΓ
Γεκφζηνο Φνξέαο
ΚΚΔ
Άιιν

Ξιεζπζκφο πνπ
επσθειείηαη απφ
βειηησκέλεο
ππεξεζίεο/ππνδνκέο
Θέζεηο εξγαζίαο - Γπλαίθεο
πνπ δεκηνπξγνχληαη
Θέζεηο εξγαζίαο - Άλδξεο
πνπ δεκηνπξγνχληαη
Αξηζκφο
εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ
ζηηο νπνίεο παξέρεηαη
ζηήξημε
Κήθνο νδνπνηίαο (km)
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Γξάζεηο
πνπ
αθνξά

Σξφπνο
πκπιήξσζεο

ΝΙΔΠ

ΑΡΝΚΑΡΑ

ΝΙΔΠ

ΑΡΝΚΑΡΑ

ΝΙΔΠ

ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ

ΝΙΔΠ

ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ
(επηιέγεη έλα
δεδνκέλν
δηάζηαζεο)

ΝΙΔΠ

ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ

ΝΙΔΠ

ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ

ΝΙΔΠ

ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ

19.2.5.1
19.2.5.1

ΑΡΝΚΑΡΑ
ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
3.1Ζ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ αλέξρεηαη ζε
1.142.500,00 € κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη θαηαλέκεηαη θαηά ππνδξάζε σο αθνινχζσο:
Πίλαθαο1

Α/Α

ΤΠΟΓΡΑΗ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

(1)

(2)

(3)

1

19.2.4.1 Πηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά:
χδξεπζε,
απνρέηεπζε,
νδνπνηία
εληφο
νηθηζκνχ),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.

180.000,00 €

2

19.2.4.2 Πηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε
ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ,
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (ελδεηθηηθά:παηδηθνί
ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία).

320.000,00 €

3

19.2.4.3Πηήξημε 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, πξνβνιή πξνψζεζε πεξηνρψλ,
πνδειαηηθέο δηαδξνκέο).

80.000,00 €

4

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.

130.000,00 €

5

19.2.4.5Πηήξημε 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).

6

19.2.5.1 Βειηίσζε πξφζβαζεο
θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο

ζε

γεσξγηθή

ΤΝΟΛΟ

3.2

γε

θαη

40.000,00 €

392.500,00 €

1.142.500,00

Ζ ΝΡΓ (κε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΔ ΞΑΑ 2014-2020θαη ηεο Δ..Γ. (Δ.Ξ.) ηεο Ξεξηθέξεηαο
Θεληξηθήο
Καθεδνλίαο)δχλαηαη
λα
επηθαηξνπνηήζεη
ην
ζπλνιηθφ
χςνο
ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ή/θαη ηελ θαηαλνκή ηεο
αλά ππνδξάζε 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 ΞΑΑwww.agrotikianaptixi.gr ή/θαηηεο ΝΡΓwww.pierikianaptixiaki.gr).
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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 Ππλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (2016/C 262/01). Πηηο 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.

3.4Πην πιαίζην ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 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
Νη 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.
Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ αξρίδεη απφ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο απφ ηνλ
δηθαηνχρν ζην Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΝΞΠΑΑ).
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 Ηαλνπαξίνπ 2014. Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη
εμνθινχληαη πξηλ ηελ ηειηθή έληαμε ηεο πξάμεο, γίλνληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ
δηθαηνχρνπ.
Ν 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 (θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ 30-062023), φπσο νξίδεηαη ζηνλ άξζξν 4 ηεο .Α. 13215/30.11.17.

4.2

Δλδεηθηηθά, επηιέμηκεο δαπάλεο απνηεινχλ νη πην θάησ θαηεγνξίεο δαπαλψλ:
α) ε θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο(Γελ αθνξά ηελ πνδξάζε 19.2.4.4)
β) ε αγνξά λέσλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ αγνξαζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ(Γελ αθνξά ηελ πνδξάζε 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. Νη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο παξακέλνπλ επηιέμηκεο δαπάλεο αθφκε
θαη φηαλ, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, δελ πξαγκαηνπνηνχληαη δαπάλεο ζχκθσλα κε
ηα ζηνηρεία α) θαη β). Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ αξρίδεη απφ ηελ
1εΗαλνπαξίνπ 2014 θαη πξέπεη λα αθνξά κφλν ην πξνηεηλφκελν έξγν θαη φρη ηπρφλ
πξνγελέζηεξε κνξθή ηνπ·
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δ) πνπ αθνξνχλ άπια ζηνηρεία φπσο απφθηεζε ή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θ.ι.π·
ε) νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξάμε εδαθηθψλ εθηάζεσλ (Γελ
αθνξά ηελ πνδξάζε 19.2.4.4), εθ' φζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη:
(1) Ζ 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) Ζ έθηαζε δελ αλήθεη ζην δεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
(3) Ζ επηιέμηκε, γηα ζπλεηζθνξά απφ ηα Ρακεία, 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%. Πε εμαηξεηηθέο θαη δεφλησο
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ην φξην κπνξεί λα απμεζεί ππεξβαίλνληαο ηα αληίζηνηρα
πξναλαθεξζέληα πνζνζηά, γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Πε 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.
ζη) Νη δαπάλεο ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ θα ινηπψλ ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ.
Ρν χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη ινηπψλ
ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ νξίδεηαη ζε :
α. Γαπάλε ππνβνιήο θαθέινπ (θαηάζεζε Αίηεζε Πηήξημεο) κέρξη 1.000 €
β. Ρερληθή ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (παξαθνινχζεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ) κέρξη 3.000 €
γ. Κειέηε γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηο θαη ινηπέο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ σο :
2.
Κειέηεο 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.
3.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο
κνπζεηνινγηθέοθ.ι.π.) ζσξεπηηθά κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.000 €

(πεξηβαιινληηθέο,

4.
Κειέηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο γηα εθαξκνγή
ζπζηεκάησλ Α.Ξ.Δ. κέρξη ην πφζν ησλ 1.000€.
5.
Κειέηεο θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (ISO) ζσξεπηηθά κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.
Πεκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη επηιέμηκεο ππφ ηνλ φξν φηη αθνξνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο.
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
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θνξέα ηεο επέλδπζεο, ν Φ.Ξ.Α. εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκνο δπλάκεη ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 69 ηνπ Θαλ. 1303/2013 θαη άξζξν 17 ηεο 110427/ΔΘ/1020/2010-2016 (ΦΔΘ 3521/01-11-2016, η.Β.) Απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Ρνπξηζκνχ).
4.4

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο πξάμεηο νη νπνίεο πινπνηνχληαη δπλάκεη ηνπ Θαλ. (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 ρξνληθφ δηάζηεκα 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. Ζ αγνξά γεο θαη νη
πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, φπσο ε ιήςε αδεηψλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, δελ
ζεσξνχληαη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ».
Πεκεηψλεηαη φηη γηα πξάμεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 53,55 θαη 56 ηνπ
Θαλ. (Δ.Δ.) 651/2014, είλαη δπλαηφλ ππνβιεζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγα πνπ είλαη είηε
δεκνπξαηεκέλα είηε ζπκβαζηνπνηεκέλα θαζψο θαη έξγα γηα ηα νπνία έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζε
ηνπο αιιά δελ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο. Πηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ
εθηεινχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζηαδίσλ δεκνπξάηεζεο θαη
αλάιεςεο λνκηθήο δέζκεπζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν ηνπ 1 νπ
αηηήκαηνο πιεξσκήο (άξζξν 13 ηεο Α 13215/30-11-2017) θαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο
παξαηππίαο αλαθαιείηαη ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.

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 πιεξνί 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

Πε παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο 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

Ρν 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). Θαη’εμαίξεζε, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή
ε χπαξμε εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φηαλ:
 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.
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Πε 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. Πε πεξίπησζε εθζπγρξνληζκνχ, ρσξίο επέκβαζε ζηνλ
θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ ή/θαη πινπνίεζεο κηθξψλ βνεζεηηθψλ θηηζκάησλ εληφο ηνπ
νηθνπέδνπ, ηνπιάρηζηνλ ελληά (9) έηε απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο.
Θαηά 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 30Ηνπλίνπ
2023.

Ζ νινθιήξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ζεσξείηαη ε θαηάζεζε ηνπ
ηειηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο ηνπ έξγνπ ζηελ ΝΡΓ.
Ζ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ, επηθέξεη ηελ αλάθιεζε έληαμεο ηεο πξάμεο, απηνκάησο, απφ ηελ
ΔΓ (ΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί
δεκφζηα δαπάλε, απηή επηζηξέθεηαη εληφθσο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
4.9

Ξξάμεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο δελ είλαη επηιέμηκεο, αλεμάξηεηα εάλ
έρνπλ εθηειεζηεί ή φρη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο.

4.10 Νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη
ζηελ κε αξ. πξση. 110427/ΔΘ/1020 (ΦΔΘ 3521/01.11.2016) ηξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε
ηεο κε αξ. πξση. 81986/ΔΘ 712/31.07.2015 (ΦΔΘ 1822/Β/24.08.2014) πνπξγηθή Απφθαζε
«Δζληθνί Θαλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 – Έιεγρνη
λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 –
Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ».
4.11 Πε 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
Ππλζήθεο 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:
(1) Ρν 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
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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 δηεπηδφηεζε, 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) Δθόζνλ απηό δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί, ηόηε πξέπεη λα εμεηαζηεί ε κηθξή
επίπηωζε ζηηο ζπλαιιαγέο. Βάζε ηνπ ωο άλω αλαθεξόκελεο Αλαθνίλωζεο,
νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ θαζαξά ηνπηθό αληίθηππν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ
επεξεάδνπλ θαζόινπ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμύ θξαηώλ κειώλ. Δηδηθόηεξα, όηαλ ν
δηθαηνύρνο παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή ελόο θξάηνπο
κέινπο θαη είλαη απίζαλν λα πξνζειθύζεη πειάηεο από άιια θξάηε κέιε, ε δξάζε
δελ έρεη παξά νξηαθέο επηπηώζεηο ζηηο ζπλζήθεο δηαζπλνξηαθώλ επελδύζεωλ ή
εγθαηάζηαζεο θαη ππάξρεη ην πνιύ έλαο ακειεηένο αληίθηππνο ζηηο αγνξέο θαη ζηνπο
θαηαλαιωηέο ζε γεηηνληθά θξάηε – κέιε.
4.12 Χο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ην πνζφ
ησλ600.000,00 ΔΤΡΧ (βι. Άξζξν 4 ΘΑ2635/20-9-2017/ΦΔΘ 3313/17, αλάινγα κε ηελ

ππνδξάζε θαη ηελ πξάμε).
Χο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ άπιεο ελέξγεηεο
νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 50.000,00 € γηα έξγα δεκνζίνπ ραξαθηήξα. Ωο άπιεο πξάμεηο
ραξαθηεξίδνληαη νη πξάμεηο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ή ζε επελδχζεηο.
4.13 Νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πξάμεο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην δηθαηνχρν,
εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή αλαθχπηεη απφ ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο φπσο αχμεζε
ζπληειεζηψλ ΦΞΑ, αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
αλσηάηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά δξάζε.
4.14 Έξγα κε έζνδα. Δθφζνλ ε Ξξάμε έρεη έζνδα ζα ζπκπιεξσζεί ην έληππν «Δ.Η.1_4
ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΑΘΑΟΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΞΟΑΜΔΩΛ_v1_301015» γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ
εζφδσλ πνπ παξάγεη ε πξάμε(αθνξά θαη επελδχζεηο θάησ ηνπ 1.000.000 €).
Ξξνθεηκέλνπ 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 Ν_Δ.Η_4 «Oδεγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ γηα Ξξάμεηο
ησλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020»).
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4.15 Δηδηθφηεξνη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο.
Ζ ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ/έξγσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξέρεηαη ζε έξγα πνπ ζα
πξέπεη:
1. λα είλαη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν εθαξκνζηέν ελσζηαθφ δίθαην θαη ην ζρεηηθφ κε ηελ
εθαξκνγή ηνπο εζληθφ δίθαην,
2. λα είλαη ζηνρεπκέλα θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ
επίηεπμε ησλ επηιεγκέλσλ ζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο,
3. λα είλαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΞΑΑ 2014-2020ζρεηηθά κε
ην CLLD/Leader,
4. λα εμππεξεηνχλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ
αλάπηπμε απηήο,
5. γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, λα έρεη ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ
Φάθεινο Γεκφζηαο Πχκβαζεο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ N.4412/2016(Α’ 147),
πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηελ πξφζθιεζε.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ νη νξηζηηθέο κειέηεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, δελ έρνπλ ππνβιεζεί
κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο, ηφηε ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο εμακήλνπ απφ ηελ
Απφθαζε Έληαμεο ηνπ έξγνπ, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
πξνηεηλφκελεο πξάμεο πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε
αλαθαιείηαη ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.
Γηα ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ζε αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε νηθηζκνχ ή
ηκήκαηνο απηνχ, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ ππνκέηξνπ 19.2, ζα πξέπεη λα ππάξρεη
κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ή αλάδεημεο ηνπ
νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηελ πξφζθιεζε. Θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα
εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά δίθηπα (φπσο
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο).
6. λα επαιεζεχεηαη ην εχινγν θφζηνο ησλ ππνβιεζεηζψλ δαπαλψλ, (εθηφο ησλ έξγσλ πνπ
πινπνηνχληαη κε ηηκνιφγην δεκνζίσλ έξγσλ),
7. λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο επελδχζεηο γίλεηαη εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο
πεξηβαιινληνινγηθήο επίπησζεο κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε, γηα ηελ επέλδπζε, λνκνζεζία,
φηαλ απηή κπνξεί λα ζίμεη ην πεξηβάιινλ,
8. λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη απνηξέπνπλ θάζε δηάθξηζε
εμαηηίαο ηνπ θχιινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ
πεπνηζήζεσλ, ηεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ,
9. λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ή/θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια εζληθά
ή/θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν,
10. λα κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ ππεχζπλν θνξέα γηα ηε ιεηηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε φπνπ
απαηηείηαη.
Αλαιπηηθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (απνθιεηζκνχ) γηα θάζε ππνδξάζε πεξηγξάθνληαη ζηνλ
Νδεγφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ Πηήξημεο.
4.16 Γαπάλεο βάζεη απινπνηεκέλνπ θφζηνπο : Γελ αθνξά ηηο παξνχζεο δξάζεηο
Πην παξφλ θεθάιαην, ε ΝΡΓ, 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.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ΝΡΓ παξαζέηεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:
Ξξνζδηνξίδεη 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:
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Κέζνδνο κνλαδηαίνπ θφζηνπο
Ξξνζδηνξίδεηαη 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.



Κέζνδνο θαη’ απνθνπή πνζφ (LumpSum)_
Ξξνζδηνξίδεηαη 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.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζε νλνκαηηζκέλνπο ή κηθξφ αξηζκφ
δηθαηνχρσλ, ε ΝΡΓ 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 (Ρκήκα Ζ:
ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην ππνέξγνπ εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα».
Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ΝΡΓ 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.



Κέζνδνη ππνινγηζκνχ έκκεζσλ δαπαλψλ σο πνζνζηφ (%) επί άκεζσλ δαπαλψλ ηεο
πξάμεο
Ξξνζδηνξίδεηαη 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. Νη κέζνδνη απηνί είλαη
νη εμήο:
Ξνζνζηφ ….% επί ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο πξάμεο ή ηνπ ππνέξγνπ (ην χςνο ηνπ
πνζνζηνχ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα αλέιζεη πάλσ απφ ην 25%, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ
ΝΡΓ)
Ξνζνζηφ ….% 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
ΝΡΓ)
Ξνζνζηφ ….% 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 ΝΡΓ)



Κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ (άκεζεο θαη έκκεζεο) σο πνζνζηφ (%) επί ησλ
άκεζσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ
Ξξνζδηνξίδεηαη 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 ΝΡΓ θαη έρεη εθαξκνγή κφλν
ζηηο πξάμεηο ΔΘΡ)

5

ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ

5.1

H αίηεζε ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΝΞΠΑΑ (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 θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ΟΠΑΑ.
Νδεγίεο γηα έθδνζε θσδηθνχ ρξήζηε ζην ΝΞΠΑΑ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε ηνπ
ΝΞΔΘΔΞΔ (www.opekepe.gr), ζηνλ ζχλδεζκν «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ», «ΝΞΠΑΑ 2014 - 2020
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(Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο)», Νδεγίεο γηα ηελ πξφζβαζε
ησλ
Γηθαηνχρσλ
Γεκνζίσλ
Έξγσλ
ζην
ΝΞΠΑΑ»
ή
ζην

http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 60 εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Ρα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα γηα ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή,
εκθαλίδνληαη ζην ΝΞΠΑΑ κε ηελ έλδεημε: «ΛΑΗ» ζην πεδίν: «πνρξέσζε επηζχλαςεο». Ρα
δηθαηνινγεηηθά/έγξαθα, ηα νπνία δελ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά εκθαλίδνληαη ζην ΝΞΠΑΑ κε
ηελ έλδεημε: «ΝΣΗ» ζην πεδίν: «πνρξέσζε επηζχλαςεο».
Ρν ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε ππνδξάζε αλαθέξνληαη ζηνπο
ζρεηηθνχο πίλαθεο ζηνλ Νδεγφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ Πηήξημεο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
Δπηπιένλ, ε ππνγεγξακκέλε αίηεζε ζηήξημεο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα ππνβάιινληαη
ζηελ ΟΣΓΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α., ζηε δηεχζπλζε 16εο Οθησβξίνπ 17Β,
Καηεξίλε Σ.Κ. 601 00.
Ζ ΝΡΓ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζεη, 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 Ππλζήθεο 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. Ζ 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:18/04/2018
Ηκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξφηαζεο: 27/06/2018
Ηκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ απνδεηθηηθνχ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξφηαζεο, ηεο
ππνγεγξακκέλεο
αίηεζεο
ζηήξημεο
θαη
φισλ
ησλ
ζπλεκκέλσλ
δηθαηνινγεηηθψλ/εγγξάθσλ ζηελ ΝΡΓ ΞΗΔΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ. Ν.Ρ.Α. εληφο (5) πέληε
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (θαη έσο ψξα 14:30) απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
Πε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο νη αηηήζεηο ζηήξημεο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα
πξέπεη λα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηελ ΝΡΓΞηεξηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΝΡΑ έσο θαη ηελ αλσηέξσ
εκεξνκελία ππνβνιήο.
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Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ζηήξημεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ θαη αηηήζεηο γηα ηηο
νπνίεο δελ έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην ΝΞΠΑΑ.
5.4

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

Αίηεζε ηήξημεο (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα).
Λνηπά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηελ ΝΡΓ αλάινγα κε ην είδνο ηεο
πξάμεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
θαζψο θαη ζηνλ Οδεγφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ ηήξημεο, φπσο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε ππνδξάζε, ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθαiv.
«Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά» ζηε ζηήιε κε ηελ έλδεημε «Επισύναψη στο
ΟΠΣΑΑ».

Όια ηα αλσηέξσ ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.
ηελ ΟΣΓ ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α., εθηφο ηεο ππνγεγξακκέλεο αίηεζεο
ζηήξημεο, ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθά:
Γηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
θαζψο θαη ζηνλ Οδεγφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε
ππνδξάζε (ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθαiv. Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά) ζηε ζηήιε κε
ηελ έλδεημε «Αποστολή με τον υυσικό υάκελο». Πεκεηψλεηαη φηη ην παξάξηεκα ηεο
αίηεζεο ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ηφζν ζε έληππε, φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. CD) καδί κε
ηνλ έληππν θάθειν.
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 …..»
Ζ 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.
Κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, νη αηηνχληεο απνδέρνληαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πε θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο
λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.
5.5

Γηφξζσζε – αλάθιεζε αηηήζεσλ ζηήξημεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο
Νη 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 ΝΞΠΑΑ.
Δθφζνλ ε δηφξζσζε αθνξά θαη ζε δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή,
απηά απνζηέιινληαη εθ λένπ ζηελ ΝΡΓ γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.
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Ξέξαλ 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 Θαλ. 809/2014. Ζ αλάθιεζε
επαλαθέξεη ηνλ αηηνχληα ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ππνβάιιεη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ή
ηκήκαηα ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ πνπ αλαθαιεί.
6.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΔΧΝ

6.1

Ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο (αμηνιφγεζε) ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ ζηήξημεο πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ηνπ ΝΞΠΑΑ θαη ε αμηνιφγεζε είλαη ζπγθξηηηθή.
Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ δχλαηαη λα δεηεζεί, ε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλήζεσλ, εληφο 5 (πέληε) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν.
Ππκπιεξσκαηηθά 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.
Νη δηεπθξηλίζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ππνβιεζέλησλ
ζηνηρείσλ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
Πε θάζε πεξίπησζε ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην ΝΞΠΑΑ 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 ΝΡΓ, εληφο ηεο νξηδφκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε πξνζεζκίαο.
Ρα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη νη δηεπθξηλήζεηο ζηνηρείσλ, γηα ηα νπνία δελ νξίδεηαη σο
ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζην ΝΞΠΑΑ, ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα ηεο
ππνγεγξακκέλεο επηζηνιήο ππνβνιήο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.

6.2

Αξρηθά ειέγρεηαη απφ Δπηηξνπή ηεο ΝΡΓ 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 «Νδεγφ
Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ Πηήξημεο».

6.3

Πηε 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

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

6.5

Κε βάζε ηα σο άλσ απνηειέζκαηα νη επηηξνπέο ζπληάζζνπλ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη νη παξαδεθηέο – βαζκνινγεζείζεο θαη νη κε παξαδεθηέο αηηήζεηο ζηήξημεο. Πε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο αηηήζεσλ εμεηάδεηαη ε επηκέξνπο βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ κε βάζε
ηελ βαξχηεηα ηνπο. Νη παξαδεθηέο αηηήζεηο θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά,
αλά ππν-δξάζε. Πηνλ 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 απφ30%.
2. ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ αηηήζεσλ, έηζη φπσο δηακνξθψζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ
έιεγρν.
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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.
6.6

Αθνινχζσο ε ΔΓ (ΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθφ
έιεγρν θαη ε ΝΡΓ, δεκνζηνπνηεί ηνλ ηειηθφ πίλαθα απνηειεζκάησλ. Ν ηειηθφο πίλαθαο
απνηειεζκάησλ ζπλνδεχεηαη απφ ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηηνχλησλ ζην
αλαιπηηθφ απνηέιεζκα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζην ΝΞΠΑΑ.
Νη αηηήζεηο πνπ θξίλνληαη παξαδεθηέο πξνο ζηήξημε, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1ηεο παξαγξάθνπ
6.5, εληάζζνληαη ζην Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.7.
Νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ απηνκαηνπνηεκέλν email απφ ην ΝΞΠΑΑ
ελεκεξψλεη γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ). Πηελ
πνπ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθφ, ην απηνκαηνπνηεκέλν email παξαπέκπεη ηνπο
ππνςεθίνπο ζην ζχλδεζκν ηνπ ΝΞΠΑΑ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο ιφγνπο
θαζψο θαη γηα ην δηθαίσκα, ηελ πξνζεζκία θαη ηφπν ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο.

πνπ ηνπο
πεξίπησζε
δπλεηηθνχο
απφξξηςεο

Νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ηνπ ηειηθνχ Ξίλαθα
Απνηειεζκάησλ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην ΝΞΠΑΑ θαη απνζηέιιεη ην απνδεηθηηθφ
θαηάζεζεο ζηελ ΝΡΓ. Η πξνζθπγή ππνβάιιεηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζηνλ δηθαηνχρν, ηνπ ηειηθνχ Ξίλαθα Απνηειεζκάησλ θαη εμεηάδεηαη απφ επηηξνπή πξνζθπγψλ
ηεο ΝΡΓ.
Κε βάζε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ πξνζθπγψλ απφ ηελ επηηξνπή πξνζθπγψλ,
ζπληάζζεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο θαη εγθξίλεηαη, κε απφθαζε
ηεο ΔΓΞ, κε ηηο ηειηθά επηιεγκέλεο αηηήζεη ζηήξημεο.
Ζ ΝΡΓ ελεκεξψλεη αηνκηθά φινπο ηνπο αηηνχληεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθπγψλ, κε απφδεημε παξαιαβήο.
6.7

Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ πξνο ζηήξημε εθδίδεηαη απφθαζε έληαμεο πξάμεσλ, κε ηελ
νπνία θάζε αίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο πξάμε ηνπ ΞΑΑ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2.(9) Θαλ.
(ΔΔ) 1303/2013. Ζ έθδνζε απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο (ζπλεκκέλν ππφδεηγκα)
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΝΞΠΑΑ κε επζχλε ηεο ΔΓ (ΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο
θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εθδίδεηαηαπφ ηνλ
Ξεξηθεξεηάξρε Θεληξηθήο Καθεδνλίαο.
Ζ Απφθαζε αλαξηάηαη απφ ηελ ΔΓ (ΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ζην
«ΓΗΑΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΑΑ, θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ ΝΡΓ ΞΗΔΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ
ΑΔ ΝΡΑ.
Ζ ΝΡΓ ΞΗΔΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΑΔ ΝΡΑ απνζηέιιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηελ Απφθαζε Έληαμεο, ε
νπνία ελέρεη ηζρχ ζχκβαζεο, ηαρπδξνκηθά, κε απφδεημε παξαιαβήο θαη κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ αίηεζε ζηήξημεο.
Δίλαη δπλαηφ γηα κηα πξάμε λα αξζεί ε έληαμή ηεο απφ ην ΞΑΑ 2014-2020 ιφγσ ηεθκεξησκέλσλ
αδπλακηψλ εθηέιεζήο ηεο ή κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεο.
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Νη δηθαηνχρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνζχξνπλ, αλά πάζα, ζηηγκή ηελ αίηεζε ζηήξημεο πνπ
έρνπλ ππνβάιεη, ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηθαηνχρσλ.
7.

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

7.1

Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε
ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο ππεχζπλνη είλαη νη θ.θ.Ξαξηζαιίδνπ Κπέηηπ,
Εαπνπλίδεο Θσλζηαληίλνο, Ρδέγθαο Ληθφιανο, Θνινθάηζε Θαηεξίλα, ηειέθσλν 2351027541, email: pieriki@otenet.gr.

7.2

Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην ΞΑΑ 2014-2020, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ΞΑΑ 2014-2020, ην
ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΞΑΑ 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.grή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓwww.pieriki-anaptixiaki.gr. Ν(νη)
αλσηέξσ δηθηπαθφο(νί) ηφπνο(νη) απνηειεί(νχλ) βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΝΡΓκε ην
ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην ΞΑΑ 2014-2020 θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή
πιεξνθνξία.

7.3

Ζ ΔΓ ΞΑΑ 2014-2020θαη ε ΝΡΓΞηεξηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ν.Ρ.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 ΞΑΑ,
ηεο ΝΡΓ θαη ηνπ ΔΠΞΑ θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Πε θάζε
πεξίπησζε, ηεξείηαη αξρείν κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δεκνζηνπνίεζήο ηεο.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο ησλ
πξνθεξπζζφκελσλ ππνδξάζεσλ, ε πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη ζε απηνχο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΞΑΑ θαη ηεο ΝΡΓ.
Ρν 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.
Ζ πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ λα δεκνζηεπζεί
κία θνξά ζε κία εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ρνπηθνχ
Ξξνγξάκκαηνο.
Δπίζεο, ελδείθλπηαη ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ δεκνζηνπνίεζεο, φπσο:
νξγάλσζε αλνηθηψλ εκεξίδσλ ελεκέξσζεο,
νξγάλσζε Γξαθείνπ πνζηήξημεο (HelpDesk), ψζηε λα παξέρνληαη θαηά εληαίν θαη
ηππνπνηεκέλν ηξφπν πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο.
Η Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Π. CLLD LEADER/ΔΠΑιΘ

ΜΑΤΡΙΓΟΤ Ι. ΟΦΙΑ
ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Δ. ΠΙΔΡΙΑ
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Ππλεκκέλα:
Ρα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.agrotikianaptixi.gr ή/θαη ηεο
ΝΡΓwww.pieriki-anaptixiaki.gr.
Α/Α
1.Α
1.Β
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11. Α
11. Β
12
13
14
15
16
17
18
19

ΠΛΖΚΚΔΛΝ
πφδεηγκα Αίηεζεο ζηήξημεο Γξάζεο 19.2.4
πφδεηγκα Αίηεζεο ζηήξημεο Γξάζεο 19.2.5
Νδεγφο Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ
Πηήξημεοπνδξάζεσλ.
Θξηηήξηα Δπηιεμηκφηεηαο θαη Θξηηήξηα Δπηινγήο,
Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά, ελζσκαηψλνληαη ζηνλ
Νδεγφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Αηηήζεσλ Πηήξημεο
Ξίλαθαο απνηχπσζεο αλαγθαίσλ ηερληθψλ
ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη ηεο σξίκαλζεο ηεο πξάμεο
Ξίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ηεο πξάμεο
θαη ηνπ βαζκνχ πξνφδνπ απηψλ
Ξξνδηαγξαθέο γηα κειέηε αλάπιαζεο νηθηζκνχ
Ξεξηερφκελα θάθεινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο
Ξίλαθαο ηηκψλ κνλάδνο θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ
(εθηφο δεκνζίσλ έξγσλ)
Θαηάινγνο κε νξεηλέο & κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο
Νδεγφο ΔΠΞΑ 2014-2020: Δμαζθάιηζε Ξξνζβαζηκφηεηαο
ζηα άηνκα κε αλαπεξία
Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε ηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο ΘΑ Έγθξηζεο ηεο Πηξαηεγηθήο
Κειέηεο Δπηπηψζεσλ ηνπ ΞΑΑ 2014-2020
Δξσηεκαηνιφγην έξγσλ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ
Δξσηεκαηνιφγην έξγσλ πνιηηηζκνχ
Πρέδην Απφθαζεο πνέξγνπ κε Ίδηα Κέζα
(φπνπ απαηηείηαη)
πνινγηζκφο Θαζαξψλ Δζφδσλ Ξξάμεσλ (φπνπ
απαηηείηαη)
Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο Δ.I.1_4
ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ_ΘΑΘΑΟΩΛ_ΔΠΝΓΩΛ_ΞΟΑΜΔΩΛ_301015
Νδεγφο ΔΠΞΑ 2014-2020 γηα ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηεο
χπαξμεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηελ πξάμε
Δπηζηνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 19_2
πφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο
πφδεηγκα Απφξξηςεο
.Α. 13215/30-11-2017 (παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ
ραξαθηήξα πνκέηξνπ19.2)

20

Ρερληθή Δπάξθεηα Ρειηθνχ Γηθαηνχρνπ (φπνπ απαηηείηαη)

21

Ξίλαθαο πξνυπνινγηζκνχ εξγαζηψλ
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ΘΩΓΗΘΝΠΠΛΖΚΚΔΛΝ

(Γ1)
(Γ2)

Ν.I.1_1_ΞΑΟΑΟΡ_II_ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑ_Α
ΚΔΑ_v1_301015
ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ ΡΖΠ
ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΔ
ΓΗΑ ΓΔ

Δ.Η.1_5 Πρέδην Απφθαζεο πνέξγνπ ΗΓΗΑ
ΚΔΠΑ_v1_301015
E.I.1_4 πνινγηζκφο Θαζαξψλ Δζφδσλ
Ξξάμεσλ_v1_301015

Ν.Η.1_1_ΞΑΟΑΟΡ_ΗΗΗ_ΘΟΑΡΗΘΔΠ_
ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ_v1_301015

1. ΆΟΘΟΝ 44 Λ.4412/2016
2.ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΔΙΔΣΩΠΖΠ
ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ(παξ. 1 Αξ. 44
Λ.4412/2016)
3.ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΩΛ
ΠΚΒΑΠΔΩΛ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ
Νη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ΞΑΑ αλαιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ
ππνρξεψζεσλ :
1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ
(i)

Λα ηεξνχλ ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη
ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο,
ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε
Αλαπεξίεο.

(ii)

Λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη, απφ ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο
θαη Διέγρνπ ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην
εθαξκνγήο ηεο πξάμεο (Α13215/30-11-2017 (ΦΔΘ 4285/Β΄/8-12-2017)).

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ
(i)

Λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο απνξξένπλ
απφ ην άξζξν 20 ηεο Α13215/30-11-2017 (ΦΔΘ 4285/Β΄/8-12-2017).

(ii) Λα ηεξνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηελ
απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ νη νξηζηηθέο κειέηεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, δελ έρνπλ ππνβιεζεί κε
ηελ αίηεζε ζηήξημεο, ηφηε ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο εμακήλνπ απφ ηελ
Απφθαζε Έληαμεο ηνπ έξγνπ, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
πξνηεηλφκελεο πξάμεο πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε
αλαθαιείηαη ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.
Νη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηνπιάρηζηνλ έλα αίηεκα πιεξσκήο, εληφο
ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο, χςνπο
ηνπιάρηζηνλ 10%, ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξάμεο. Ζ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε
ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
Νη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ 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. Πε θάζε
πεξίπησζε κέρξη ηελ 30-06-2023.
Πε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο πξάμεο, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηηο ΔΓ (ΔΞ) ηεο
Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30-06-2023 θαη ζε θάζε
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηελ αξρηθή θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο. Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο κηαο πξάμεο κπνξεί λα
παξαηαζεί γηα έμη (6) αθφκα κήλεο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΔ ΞΑΑ 2014-2020, ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ κε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο απηή. Πε θάζε
πεξίπησζε νη παξαπάλσ παξαηάζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηελ 30-06-2023.
πεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ ηελ
επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, αιιά
θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ή ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο
έληαμεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ (φηαλ ε απφθαζε έληαμεο αθνξά πνιιέο πξάμεηο).
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(iii) Λα δηαζθαιίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο.
(iv) Λα ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ ηελ ΔΓ (ΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο γηα ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη
ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ζε έξγα πνπ δελ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο.
Πηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα , ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιιεη ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα πξηλ ηελ ππνγξαθή
ηνπ, θαη λα ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Πηηο πεξηπηψζεηο
αξραηνινγηθψλ έξγσλ, ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε απηεπηζηαζίαο.
(v) Λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ ΝΡΓ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο, γηα ηελ πινπνίεζή ηεο
θαη λα απνζηέιινπλ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή
πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεζκηθφ
πιαίζην ηνπ κέηξνπ/ππνκέηξνπ/δξάζεο ή/θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο/νπ ΝΡΓ.
(vi) Λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΝΞΠAΑ κε ηα
δεδνκέλα θαη έγγξαθα ησλ πξάμεσλ πνπ πινπνηνχλ θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα
πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ.
(vii) Λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ
ζην ΝΞΠΑΑ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
(viii) Λα παξάζρνπλ ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη/ή ζηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο ηνπ ΞΑΑ ή άιινπο
θνξείο πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί λα εθηεινχλ θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ ηεο, φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ.
(ix) Γηα έξγα θαηαζθεπήο δηθηχσλ χδξεπζεο / απνρέηεπζεο & επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νη δηθαηνχρνη
ησλ πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ πξέπεη λα ηεξνχλ μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο θαη λα
πξνβαίλνπλ ζε θαηάιιειν επηκεξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη
«ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε δελ ζηεξίδεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο».
3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ
(i)

Λα ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη
δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ ΝΡΓ κέζσ ησλ
αηηήζεσλ πιεξσκήο.

(ii)

Λα ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ ΝΡΓ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξάμεο:
α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ
δηαηηζέκελσλ πφξσλ.
β) επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ
γηα ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα, εθφζνλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ
εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ κέζνδνο.
Πηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ φπνπ ν ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ βαζίδεηαη
ζηε κέζνδν ηνπ θαη’ απνθνπή πνζνζηφ (flatrate) δελ απαηηείηαη λα γίλεη θάπνηα
πξνζαξκνγή ζην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο ζηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο πνπ
ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.
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Πηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ
εθηίκεζε ησλ εζφδσλ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηεζίσο ζηνηρεία γηα ηα
θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο έσο ηελ
πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ ΞΑΑ, αλαιφγσο κε ην πνηα
ρξνληθή ζηηγκή πξνεγείηαη.
Πηελ πεξίπησζε πξάμεο, ε νπνία παξάγεη άκεζα έζνδα κφλν θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, ηα
νπνία σζηφζν δελ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηεο πξάμεο, ε επηιέμηκε
δαπάλε ηεο πξάμεο κεηψλεηαη θαηά ηα θαζαξά έζνδα πνπ παξήρζεζαλ άκεζα θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν
δηθαηνχρνο.
(iii) Πε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ, ζε φηη αθνξά ηε πξάμε,
απηή κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ίδηα θεθάιαηα ή ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή/θαη ζπλδπαζκφ ηνπο. Ζ
απφδεημε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα ηεθκεξηψλεηαη, είηε κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
δηθαηνχρνπ, είηε κε ζρεηηθφ ηξαπεδηθφ έγγξαθν.
4. ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ
(i)

Λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ θαη
γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα,
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΞΑΑ, Δηδηθή
πεξεζία Δθαξκνγήο ηνπ ΞΑΑ, ΔΓ (ΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ΝΞΔΘΔΞΔ,
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.

(ii) Λα απνδέρνληαη επηηφπηεο επηζθέςεηο απφ ηελ ΝΡΓ θαη ηνπο αξκφδηνπο κε ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο θνξείο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά
φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα
δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο
πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.
(iii) Λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα δηαηεξήζνπλ
ην δηθαίσκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Ρακείσλ:
Γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, εληφο πέληε (5)
εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή λα κελ επέιζεη:


παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο



αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε
κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα



νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ
φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. Ωο ελδεηθηηθή
πεξίπησζε νπζηαζηηθήο κεηαβνιήο αλαθέξεηαη θαη ε δηαπίζησζε πεξί πιεκκεινχο
ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, κε απνηέιεζκα απηά λα κελ είλαη
πιένλ ιεηηνπξγηθά,.

Νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη θάζε έηνο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηάξθεηαο ησλ καθξνρξνλίσλ
ππνρξεψζεσλ ηνπο, λα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο ζηελ ΝΡΓ, απνδεηθηηθά
ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, έσο ηηο 31-12-2023 θαη ζην κεηέπεηηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ζηελ ΔΓ (ΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο
Θεληξηθήο Καθεδνλίαο.
Ζ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, απφ
ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
(i) Λα απνδέρνληαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ
Θαλ. 1306/2013 θαη φηη ηα ζηνηρεία ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ
ηηο αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο Σψξαο. Πε θάζε πεξίπησζε
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ θαη ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 45/2001 πεξί πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ.
(ii) Λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο/δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25
ηεο Α13215/30-11-2017 (ΦΔΘ 4285/Β΄/8-12-2017), φπσο ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΓ ΞΑΑ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΑΑ 2014-2020
ή/θαη ηεο ΝΡΓ.
6. ΑΠΟΓΟΥΗ ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ
Λα απνδέρνληαη φηη ηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε
δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζε ζηήξημεο επέρνπλ ζέζε θνηλνπνίεζεο θαη
ζπλεπάγνληαη ηελ έλαξμε φισλ ησλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ θαη πξνζεζκηψλ.
7. ΚΤΡΧΔΙ
Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο, δχλαηαη λα επηθέξεη ηελ αλάθιεζε
ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ηελ επηβνιή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πνζψλ σο
αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ν δηθαηνχρνο δειψλεη ςεπδή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα
ιάβεη ελίζρπζε ή δελ δειψλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ιφγσ ακειείαο, ε ζηήξημε δελ
θαηαβάιιεηαη ή αλαθηάηαη εμ’ νινθιήξνπ.
Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο πνπ δειψλεη ςεπδή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ελίζρπζε,
απνθιείεηαη απφ ην ππνκέηξν 19.2 γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο θαζψο θαη γηα
ην επφκελν.
Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 640/2014.
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