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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ
2014-2020»
Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο εφαρμογής του
Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚΤοπική

ανάπτυξη

με

Πρωτοβουλία

Τοπικών

Κοινοτήτων)

του

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ)»,
κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού (αριθμ. 1435/14-06-2016 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), υπέβαλε πολυταμειακό
πρόγραμμα για το Ν. Πιερίας (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ), το οποίο και εγκρίθηκε με
την υπ΄ αριθμ. 3206/2016 (ΦΕΚ 411/21-12-16) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε ύψος συνολικής δημόσιας δαπάνης
7.650.000,00 ευρώ (ποσό 5.750.000 € αφορά το ΕΓΤΑΑ και ποσό
1.900.000 € αφορά το ΕΤΘΑ).
Για την εφαρμογή της παρούσας αρμόδιοι φορείς είναι οι εξής:


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ 20142020), η οποία σύμφωνα με το Ν. 4314/2014, είναι αρμόδια για τη
διαχείριση

και

εφαρμογή

του

αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.

ΠΑΑ

2014-2020

με

αποδοτικό,



Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014/2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 20142020), στην οποία σύμφωνα με την ΚΥΑ 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ
3066/Β/2016), εκχωρούνται αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
και είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ορθής
εφαρμογής των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στη χώρα.



Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), σύμφωνα με την 2545/17-10-16
Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
ΕΠ των Περιφερειών και είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της
υλοποίησης των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης σε περιφερειακό
επίπεδο.



Ο

Οργανισμός

Πληρωμών

&

Ελέγχου

Κοινοτικών

Ενισχύσεων

Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ορισθεί ως ο
Οργανισμός Πληρωμών για το ΠΑΑ 2014-2020.
Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι δικαιούχους του τοπικού
προγράμματος CLLD/LEADER, θα διαχειρισθεί το πρόγραμμα και κατά
συνέπεια τη δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την
υλοποίησή του.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ επιθυμεί να
συνεργαστεί με μία τράπεζα για την:
Α) έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολών για το πρόγραμμα,
Β)

δημιουργία

έντοκων

τραπεζικών

λογαριασμών

που

αφορούν

το

πρόγραμμα.
Ο ένας λογαριασμός θα αφορά το μέτρο 19.4 του τοπικού
προγράμματος και ο δεύτερος τα μέτρα 19.2 και 19.3 του τοπικού
προγράμματος. Οι τόκοι που θα παράγονται από τις προκαταβολές θα
κατατίθενται σε ετήσια βάση στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

Αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού θα εκδίδεται από την
Τράπεζα ανά μήνα και η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει υποχρέωσει
να τον κοινοποιεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ που θα απαιτηθούν
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Οι

προκαταβολές

προς

την

Πιερική

Αναπτυξιακή

Α.Ε.

Ο.Τ.Α.

θα

καταβάλλονται ως εξής
Α) Προκαταβολή έως 50% της Δημόσιας Δαπάνης του μέτρου 19.4 του
τοπικού προγράμματος, ήτοι ποσού έως 812.500,00 € (ανώτερο ποσό).
Η Ο.Τ.Δ. Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα πρέπει να προσκομίσει
ισόποση εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης
προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή θα είναι σύμφωνη με υπόδειγμα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκδίδεται προς τον
ΟΠΕΚΕΠΕ,

ο

οποίος

στη

συνέχεια

πιστώνει

τον

ειδικό

τραπεζικό

λογαριασμό που διατηρεί η Ο.Τ.Δ. αποκλειστικά και μόνο για το μέτρο 19.4
του τοπικού προγράμματος και έχει ισχύ αορίστου χρόνου.
Όταν το σύνολο των πληρωμών δαπανών ανέλθει τουλάχιστον στο 40% της
προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην Ο.Τ.Δ. τότε η Ο.Τ.Δ. υποβάλλει
Αίτημα Μερικής Πληρωμής Δαπανών του μέτρου 19.4.
Β) Προκαταβολή έως 50% της Δημόσιας Δαπάνης των μέτρων 19.2
και 19.3 του τοπικού προγράμματος.
Η Ο.Τ.Δ. Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα πρέπει να προσκομίσει
ισόποση εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης
προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή θα είναι σύμφωνη με υπόδειγμα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκδίδεται προς τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος πιστώνει τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που
διατηρεί η Ο.Τ.Δ. αποκλειστικά και μόνο για τα μέτρα 19.2 & 19.3 του
τοπικού προγράμματος και να έχει ισχύ αορίστου χρόνου.

Όταν το σύνολο των πληρωμών δαπανών ανέρχεται τουλάχιστον στο 40%
της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην Ο.Τ.Δ. τότε η Ο.Τ.Δ. υποβάλλει
Αίτημα Μερικής Πληρωμής Δαπανών των μέτρων.
Η

επιστροφή

των

εγγυητικών

επιστολών

των

προκαταβολών

πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων εποπτείας
του ΟΠΕΚΕΠΕ στο τελευταίο αίτημα Μερικής Πληρωμής και την επιστολή
τυχόν αδιάθετων υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στον
ΕΛΕΓΕΠ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την παρούσα συνεργασία μας στο
πλαίσιο της διαχείρισης του προγράμματος CLLD/Leader, θα θέλαμε
να καταθέσετε έγγραφη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου
2017 για τα παρακάτω:
1.

Το κόστος έκδοσης των προαναφερθέντων εγγυητικών επιστολών
Προκαταβολών

2.

Απαιτούμενο Χρονικό Διάστημα Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών

3.

Ύψος επιτοκίων καταθέσεων της επιχορήγησης στην τράπεζά σας
(αναφέρετε

αναλυτικά

για

καταθέσεις

ταμιευτηρίου,

όψεως,

προθεσμίας)
Επιπλέον στοιχεία που κατά την κρίση σας παρέχουν διευκολύνσεις και τα
θεωρείται απαραίτητα, μπορούν να προταθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία
της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. καθημερινά τις ώρες 09:00-15:00,
16ης Οκτωβρίου 17β, τηλ. 2351027541, 2351045255.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
H Πρόεδρος
Σοφία Μαυρίδου
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

