ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1ηρ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ
ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020
ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ «ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΔ ΟΣΑ»
ην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα
Δπιλογή ηπαηηγικών Σοπικήρ Ανάπηςξηρ με Ππυηοβοςλία Σοπικών Κοινοηήηυν, ηνπ Μέηπος 19 «ηήπιξη
για ηοπική ανάπηςξη μέζυ ηος LEADER ΣΑΠΣοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», θαη ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε ηεο
απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020», εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 3206/12-12-16
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο
Δηαηξείαο «ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α.».
Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι (ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηεο Γπάζηρ 19.2.4«Βαζικέρ ςπηπεζίερ & ανάπλαζη συπιών ζε αγποηικέρ
πεπιοσέρ» θαη ηεο Γπάζηρ 19.2.5 «Παπεμβάζειρ για ηη βεληίυζη ςποδομών ζηον ππυηογενή ηομέα».
Ζ πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο πεξηγξάθεηαη
παξαθάησ, αλαιπηηθά γηα θάζε ππνδξάζε, ελψ ε ζςγσπημαηοδοηούμενη δημόζια δαπάνη πνπ δηαηίζεηαη γηα
ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζε 1.142.500€ (ζπγρξεκαηνδφηεζε Δζληθνί
πφξνη & ΔΓΣΑΑ).
Αλαιπηηθφηεξα, νη ππνδξάζεηο πνπ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ, κέζσ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο, φζνλ αθνξά ζε
δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
ΓΡΑΗ 19.2.4 ΒΑΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΑΝΑΠΛΑΗ ΥΧΡΙΧΝ Δ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ
Τποδπάζη 19.2.4.1 ηήπιξη για ςποδομέρ μικπήρ κλίμακαρ (ενδεικηικά: ύδπεςζη, αποσέηεςζη, οδοποιία
ενηόρ οικιζμού), ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε σπηζιμοποιούμενα δημόζια
κηίπια.
(ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ19.2.4.1_1/Μ2713279)
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζε ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο εληφο νηθηζκψλ. Οη πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ
βάζεη ηεο ππνδξάζεο αθνξνχλ ζε έξγα θαηαζθεπήο / βειηίσζεο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο
ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, νδνπνηίαο, θαζψο θαη έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκφζησλ θηεξίσλ. ηελ
παξνχζα ππνδξάζε δχλαηαη λα εληαρζνχλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη εληφο νηθηζκψλ
θαη αθνξνχλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (ελδεηθηηθά:
δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ, έξγα αληηζηήξημεο πξαλψλ).
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζηε θαηαζθεπή ή ζηελ αλαβάζκηζε ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο κε πξνηεξαηφηεηα ζηε
βειηίσζε νδνπνηίαο εληφο νηθηζκψλ θαη ζε 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.
Πεξηνρή εθαξκνγήο: Δπηιέμηκε πεξηνρή είλαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ Πηεξίαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Καηεξίλεο.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή
επηβάξπλζε θαη 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
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ (ζε €): 180.000
Τποδπάζη 19.2.4.2 ηήπιξη για ηη δημιοςπγία, βεληίυζη ή επέκηαζη ηοπικών βαζικών ςπηπεζιών για ηον
αγποηικό πληθςζμό, καθώρ και ηυν ζσεηικών ςποδομών (ενδεικηικά: παιδικοί ζηαθμοί, αγποηικά ιαηπεία).
(ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ 19.2.4.2_1/Μ2713279)
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζε κηθξήο θιίκαθαο έξγα θνηλσληθήο ππνδνκήο, δεκηνπξγία, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ
ρψξσλ πνπ εμππεξεηνχλ θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα ηελ εμππεξέηεζε
νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ πνιηηψλ (ζπζζίηηα, γεξνθνκεία) θαη εμππεξεηήζεηο αηφκσλ ΑΜεΑ. Δπίζεο, εληζρχνληαη
παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη θξνληίδα παηδηψλ, ζηέγαζε
δεκνηηθψλ/θνηλσληθψλ ηαηξείσλ-θαξκαθείσλ-παληνπσιείσλ, πξφζβαζε ζε ΣΠΔ, αζιεηηθέο ππνδνκέο, γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Πεξηνρή εθαξκνγήο: Δπηιέμηκε πεξηνρή είλαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ Πηεξίαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Καηεξίλεο.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή
επηβάξπλζε θαη 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.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ (ζε €): 320.000
Τποδπάζη 19.2.4.3 ηήπιξη για επενδύζειρ για δημόζια σπήζη ζε ςπηπεζίερ και ςποδομέρ ανατςσήρ,
ανάπλαζηρ σώπυν ενηόρ οικιζμών, ηοςπιζηικέρ πληποθοπίερ και ηοςπιζηικέρ ςποδομέρ μικπήρ κλίμακαρ
(ενδεικηικά: ζημάνζειρ, δημόζιοι κοινόσπηζηοι σώποι, πποβολή πποώθηζη πεπιοσών, ποδηλαηικέρ
διαδπομέρ).
(ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ 19.2.4.3_1/Μ2713279)
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.
Παξάιιεια, 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. Οη 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:
-εκάλζεηο αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο επηζθέπηεο
-Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ηδηαίηεξνπ θάιινπο
-Κέληξα πιεξνθφξεζεο
-Αλαπιάζεηο νηθηζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ (δηακνξθψζεηο
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θιπ).
Πεξηνρή εθαξκνγήο: Δπηιέμηκε πεξηνρή εθαξκνγήο είλαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΣΑΑ, πνπ δελ απνηειεί πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ΔΣΘΑ. Οξίδεηαη δπηηθά απφ ην δηαθξηηφ
φξην πνπ θαζνξίδνπλ νη: α)Νέα εζληθή νδφο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Καηεξίλεο θαη πξνο ηα
λφηηα έσο ηα φξηα κε ηελ Π.Δ. Λάξηζαο β)Παιαηά εζληθή νδφο Καηεξίλεο-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο
Καηεξίλεο θαη πξνο ηα βφξεηα έσο ηελ Γ.Κ. Αηγηλίνπ.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή
επηβάξπλζε θαη 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
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ (ζε €): 80.000
Τποδπάζη 19.2.4.4 Δνίζσςζη πολιηιζηικών εκδηλώζευν. (ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ 19.2.4.4_1/Μ2713279)
Ζ ππνδξάζε αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο, ηα
νπνία πξνβάιινληαη κέζα απφ ηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο. Οη πξάμεηο πνπ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα
ζπλδένληαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ 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.
Πεξηνρή εθαξκνγήο: Δπηιέμηκε πεξηνρή εθαξκνγήο είλαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΣΑΑ, πνπ δελ απνηειεί πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ΔΣΘΑ. Οξίδεηαη δπηηθά απφ ην δηαθξηηφ
φξην πνπ θαζνξίδνπλ νη: α)Νέα εζληθή νδφο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Καηεξίλεο θαη πξνο ηα
λφηηα έσο ηα φξηα κε ηελ Π.Δ. Λάξηζαο β)Παιαηά εζληθή νδφο Καηεξίλεο-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο
Καηεξίλεο θαη πξνο ηα βφξεηα έσο ηελ Γ.Κ. Αηγηλίνπ.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή
επηβάξπλζε θαη 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.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ (ζε €): 130.000

Τποδπάζη 19.2.4.5 ηήπιξη για μελέηερ, ςπηπεζίερ και επενδύζειρ, πος ζςνδέονηαι με ηον πολιηιζμό, με ηη
διαηήπηζη, αποκαηάζηαζη και αναβάθμιζη ηηρ πολιηιζηικήρ και θςζικήρ κληπονομιάρ ηυν συπιών, ηυν
αγποηικών ηοπίυν και ηυν ηόπυν με ςτηλή θςζική αξία, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ζσεηικών κοινυνικόοικονομικών πηςσών, καθώρ και δπάζειρ πεπιβαλλονηικήρ εςαιζθηηοποίηζηρ (ζςμπεπιλαμβανομένυν
πολιηιζηικών / ζςνεδπιακών κένηπυν, μοςζείυν, πολιηιζηικών σαπακηηπιζηικών ηηρ ςπαίθπος – μύλοι,
γεθύπια).
(ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ 19.2.4.5_1/Μ2713279)
Μέζσ ηεο ππνδξάζεο δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε:
Σελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, φπσο γηα παξάδεηγκα κειέηεο θαηαγξαθήο, ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ
ζπιιφγσλ κέζσ ηεο πξνκήζεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ, δεκηνπξγία εθζεηεξίσλ
– ζπιινγψλ, πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, βηβιηνζεθψλ, παξεκβάζεηο γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ – κχινη, γεθχξηα.
Σελ θπζηθή θιεξνλνκηά, φπσο κηθξήο θιίκαθαο ηερληθά έξγα θαζαξηζκνχ, πξνζηαζίαο ή απνθαηάζηαζεο
/ αλαβάζκηζεο ηνπίσλ θαη ρψξσλ.
Σελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, φπσο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, 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).
Πεξηνρή εθαξκνγήο: Δπηιέμηκε πεξηνρή εθαξκνγήο είλαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΣΑΑ, πνπ δελ απνηειεί πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ΔΣΘΑ. Οξίδεηαη δπηηθά απφ ην δηαθξηηφ
φξην πνπ θαζνξίδνπλ νη: α)Νέα εζληθή νδφο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Καηεξίλεο θαη πξνο ηα
λφηηα έσο ηα φξηα κε ηελ Π.Δ. Λάξηζαο β)Παιαηά εζληθή νδφο Καηεξίλεο-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο
Καηεξίλεο θαη πξνο ηα βφξεηα έσο ηελ Γ.Κ. Αηγηλίνπ.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή
επηβάξπλζε θαη 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.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ (ζε €): 40.000
Για ηιρ παπαπάνυ ςποδπάζειρ:
 Γικαιούσοη δχλαηαη λα είλαη:
ΟΣΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο
Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα
Iδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, θαζψο θαη λνκηθά
πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηελ επηιεμηκφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο ΟΣΓ.
Γηθαηνχρνη ζηελ ελ ιφγσ δξάζε δχλαηαη λα είλαη θαη ε ΟΣΓ ή κέινο απηήο.
Δπηπιένλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηζρχνπλ ηα εμήο:
1. δχλαηαη λα είλαη πθηζηάκελεο, είηε ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο.

1.1 Δηδηθά γηα ηα ππφ ίδξπζε Ννκηθά Πξφζσπα απαηηείηαη ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ζπλεκκέλν ζηελ
αίηεζε ζηήξημεοθαη ζε θάζε πεξίπησζε απφθηεζε ΑΦΜ πξηλ ηελ έληαμε ηεο πξάμεο.
2. δηθαηνχρνο δχλαηαη λα είλαη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ ή κέινο πνπ ηελ απαξηίδεη
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο ΔΓΠ θαζψο επίζεο θαη κέιε ηνπ Γ ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, ζε επίπεδν θνξέσλ.
 Ο ζπλνιηθφο πποϋπολογιζμόρ ησλ εληζρπφκελσλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 600.000 €. Γηα ηηο
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άςλερ ενέπγειερ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δχλαηαη λα αλέξρεηαη έυρ 50.000 €.
ΓΡΑΗ 19.2.5 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ
Τποδπάζη 19.2.5.1Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο. (ΚΧΓΙΚΟ ΟΠΑΑ
19.2.5.1_1/Μ2713279)
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 ΣΠ, παξάιιεια κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Πεξηνρή εθαξκνγήο: Δπηιέμηκε πεξηνρή είλαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ Πηεξίαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Καηεξίλεο.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο
Οη παξεκβάζεηο αθνξνχλ δεκφζηα ππνδνκή θαη ηο ποζοζηό ενίζσςζηρ αλέξρεηαη ζην 100% ηος ζςνολικού
πποϋπολογιζμού.
Δλδεηθηηθή ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Γεκφζηα Γαπάλε (ζε €): 392.500
Γικαιούσοι δχλαηαη λα είλαη: Απνθιεηζηηθά δεκφζηνη θνξείο, πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα έληαμεο θαη πινπνίεζεο
ηεο ζρεηηθήο πξάμεο.
Ο ζπλνιηθφο πποϋπολογιζμόρ ησλ εληζρπφκελσλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 600.000 €.
H αίηηζη ζηήπιξηρ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) ζπλνδεπφκελε απφ ηα
δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα γηα ηα νπνία νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ,
απαηηείηαη ηα ζηειέρε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ, λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ΟΠΑΑ.
Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ππόηαζηρ: 18 /04/ 2018.
Ημεπομηνία λήξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ππόηαζηρ: 27 /06/ 2018.
Δπηπιένλ, ε ππνγεγξακκέλε αίηεζε ζηήξημεο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα ππνβάιινληαη ζηελ ΟΣΓ
ΠΗΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. Ο.Σ.Α., ζηε δηεχζπλζε 16εο Οθησβξίνπ 17Β, Καηεξίλε Σ.Κ. 601 00 ενηόρ (5) πένηε
ημεπολογιακών ημεπών (και έυρ ώπα 14:30) από ηην ημεπομηνία ηηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ
ζηήπιξηρ.
Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ
ζηήξημεο θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο ππεχζπλνη είλαη νη θ.θ.Παξηζαιίδνπ Μπέηηπ, Εαπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο, Σδέγθαο
Νηθφιανο, Κνινθάηζε Καηεξίλα, ηειέθσλν 2351027541, e-mail: pieriki@otenet.gr.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ην ζεζκηθφ πιαίζην
πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΠΑΑ 2014-2020, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ
πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο, βξίζθνληαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.agrotikianaptixi.gr ή ζηην ιζηοζελίδα ηηρ ΟΣΓ www.pieriki-anaptixiaki.gr.

Ζ πιήξεο πξφζθιεζε κε ηα παξαξηήκαηα ηεο θαη φιν ην αλαιπηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, είηε απφ ηελ έδξα ηεο Ο.Σ.Γ., είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Η Ππόεδπορ ηηρ Δ.Γ.Π. CLLD LEADER/ΔΠΑλΘ
ΜΑΤΡΙΓΟΤ Ι. ΟΦΙΑ
ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Δ. ΠΙΔΡΙΑ

«Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ».

