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Ζχοντασ υπόψθ:
1.

Το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Πργανα»
που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2.

Το Ν. 4314/2014 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
όπωσ ιςχφει.

3.

Τθ με αρ. πρωτ. 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Βϋ/26.09.2016) Κοινι Υπουργικι
Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ & Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Αναδιάρκρωςθ των Ειδικϊν Υπθρεςιϊν του Ρρογράμματοσ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020».

4.

Τθ με αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των
Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ &
Τουριςμοφ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, με τθν οποία εκχωροφνται
αρμοδιότθτεσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΡΑΑ 2014-2020 Α. Στισ Ειδικζσ
Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων Ρεριφερειϊν και Β. Στισ
Γενικζσ Διευκφνςεισ Ρεριφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των
Ρεριφερειϊν, ωσ Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ Ρράξεων ΡΑΑ.

5.

Τον Καν. (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και
Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ. 1083/2006, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.

6.

Τον Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1698/2005 του Συμβουλίου,
όπωσ ιςχφει κάκε φορά.

7.

Τον Καν. (ΕΕ) αρικ. 651/2014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 17θσ Ιουνίου 2014, για τθν κιρυξθ
οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ'
εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ («Γενικόσ Απαλλακτικόσ
Κανονιςμόσ»), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον με αρ. 1084/14-06-2017
Κανονιςμό τθσ ΕΕ.

8.

Τον Καν. (ΕΕ) αρικ. 1407/2013 τθσ Επιτροπισ, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2013, ςχετικά με
τθν εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ («De Minimis»).

9.

Τον Καν. (ΕΕ) αρικ. 702/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 25θσ Ιουνίου 2014 για τθν κιρυξθ
οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και δαςοκομίασ και ςε
αγροτικζσ περιοχζσ ςυμβιβάςιμων με τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι των
άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ
κάκε φορά.

10.

Τθν αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων, για τθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ
2014-2020.
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11.

Τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ όπωσ
αναφζρεται ςτο άρκρο 107 παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2016/C 262/01).

12.

Τθ με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίθςθ και
αντικατάςταςθ
τθσ
με
αρ.πρωτ.
81986/ΕΥΘΥ
712/31.07.2015(ΦΕΚ
1822/Β/24.08.2015)Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί Κανόνεσ Επιλεξιμότθτασ
δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων
ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».

13.

Τισ από 04.04.2016 αποφάςεισ - ςυμπεράςματα τθσ1θσ Συνεδρίαςθσ τθσ Επ.
Ραρακολοφκθςθσ του ΡΑΑ τθσ Ελλάδασ 2014-2020, όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ
των ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΡΑΑ 2014-2020, όπωσ ιςχφουν.

14.

Τθ με αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 4222/Β’/28.12.2016) τροποποίθςθ τθσ με αρ.
πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Βϋ/04.05.2016) Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων με κζμα «Θζςπιςθ διαδικαςιϊν του Συςτιματοσ
Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΡΑΑ 2014–2020» (ΣΔΕ),

15.

Τθ με αρ. πρωτ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ ζγκριςθσ τθσ Στρατθγικι Μελζτθ
Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) του ΡΑΑ 2014-2020»

16.

Τθν υπ’ αρικ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β) Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ςχετικά με τθν «Ζγκριςθ προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ
ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για τθν επιλογι Στρατθγικϊν
Τοπικισ Ανάπτυξθσ του ΡΑΑ 2014-2020 και του ΕΡΑΛΘ 2014-2020 και κατανομι
πιςτϊςεων Δθμόςιασ Δαπάνθσ».

17.

Τθν υπ’ αρικ. 2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17 Κοινι Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «Ρερί
πλαιςίου λειτουργίασ του Υπομζτρου 19.2 «Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των
ςτρατθγικϊν Τοπικισ Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων
(CLLD/LEADER)» του Ρρογράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ περιόδου
2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει κάκε φορά.

18.

Τθ με αρ. πρωτ.13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Βϋ/8-12-2017)Απόφαςθ του Υπουργοφ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Ρλαίςιο υλοποίθςθσ Υπομζτρου 19.2, του
Μζτρου 19, Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων, (ΤΑΡΤοΚ) του
Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, για παρεμβάςεισ Δθμοςίου
χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των Τοπικϊν Ρρογραμμάτων».

19.

Το με αρ. πρωτ. 140022/ΕΥΚΕ 6930/19-12-2017 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΕ, με το οποίο
δόκθκε θ ζγκριςθ του ςχεδίου τθσ πρόςκλθςθσ

20.

Τθν από 14-02-2018 απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER, θ οποία εγκρίνει τθν παροφςα
πρόςκλθςθ τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ) Αναπτυξιακισ Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε., προσ τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τθν υποβολι αιτιςεων
ςτιριξθσ

21.

Το με αρ. πρωτ. 1017/25-05-2018 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ (ΕΥΔ)
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡ) τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με το οποίο
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δόκθκε θ ςφμφωνθ γνϊμθ επί του ςχεδίου πρόςκλθςθσ τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ
(ΟΤΔ) προσ τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τθν υποβολι αιτιςεων ςτιριξθσ.
ΚΑΛΕΙ

Τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ δυνθτικϊν Δικαιοφχων:


ΟΤΑ Α & Β βακμοφ και φορείσ τουσ



Φορείσ Δθμοςίου Τομζα



Iδιωτικοί φορείσ με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων, κακϊσ
και φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςφμφωνα και με τθν επιλεξιμότθτα που κακορίηεται
ςε κάκε τοπικό πρόγραμμα τθσ ΟΤΔ.



Δικαιοφχοι ςτθν εν λόγω δράςθ δφναται να είναι και θ ΟΤΔ ι μζλοσ αυτισ.

Ωσ Φορείσ Δθμοςίου Τομζα νοοφνται: Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ Ελλθνικισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ανεξάρτθτα τθσ νομικισ τουσ μορφισ, ςυγκροτοφν τθν ζννοια του
δθμόςιου τομζα και περιλαμβάνονται ςτο «Μθτρϊο Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ Ελλθνικισ
Διοίκθςθσ» ζτςι όπωσ καταρτίηεται από το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ ςε
ετιςια βάςθ.
Επιπλζον για τουσ δικαιοφχουσ ιςχφουν τα εξισ:
1. δφναται να είναι υφιςτάμενεσ, είτε υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ. Ειδικά για τισ υπό
ίδρυςθ:
1.1 για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ, αρκεί θ αίτθςθ ςτιριξθσ
1.2 για τα Νομικά Ρρόςωπα απαιτείται ςχζδιο καταςτατικοφ ςυνθμμζνο ςτθν
αίτθςθ ςτιριξθσ και ςε κάκε περίπτωςθ απόκτθςθ ΑΦΜ πριν τθν ζνταξθ τθσ
πράξθσ.
2. δικαιοφχοσ δφναται να είναι το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ ι
μζλοσ που τθν απαρτίηει ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν τθσ ΕΔΡ κακϊσ
επίςθσ και μζλθ του ΔΣ του εν λόγω νομικοφ προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων.
3. δικαιοφχοσ δφναται να είναι εργαηόμενοσ ςε ΔΕΚΟ, εφόςον δεν κωλφεται από
διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ ΔΕΚΟ ι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ που διακζτει ςχετικι
άδεια από αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο.
Δικαιοφχοι δεν μπορεί να είναι:
1. εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ.
2. φυςικά πρόςωπα
2.1. ςτελζχθ τθσ ΟΤΔ,
2.2. ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ,
2.3. εκπρόςωποι φορζων ςτθν ΕΔΡ και ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του φορζα που
ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ.
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Για τθν υποβολή προτάςεων ζργων (πράξεων), προκειμζνου να ενταχκοφν και
χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του Μζτρου 19, Τπομζτρου 19.2 του ΡΑΑ 2014-2020 (για
παρεμβάςεισ Δθμοςίου χαρακτιρα) και για τισ πιο κάτω Δράςεισ, Υποδράςεισ :
Δράςη 19.2.4 Βαςικζσ υπηρεςίεσ & ανάπλαςη χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ, η οποία
περιλαμβάνει τισ ακόλουθεσ υποδράςεισ:
19.2.4.2 Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν
για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (ενδεικτικά: παιδικοί
ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία).
19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ
αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και
τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι
χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ).
19.2.4.4 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.
19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον
πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και
φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι
φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικό-οικονομικϊν πτυχϊν,
κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων
πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
υπαίκρου – μφλοι, γεφφρια).
Δράςη 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωςη βιωςιμότητασ δαςϊν, η οποία περιλαμβάνει τισ
υποδράςεισ
19.2.6.1.1 Ρρόλθψθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν πράξεισ δθμοςίου
χαρακτιρα που ςυμβάλουν με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο ςτθν εξυπθρζτθςθ και ςτθ βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, για
τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ εγκεκριμζνθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. Οι εν λόγω παρεμβάςεισ
παρζχονται δωρεάν ςτο ευρφ κοινό, ι θ όποια χρθματικι ςυνειςφορά από το κοινό
καλφπτει μζροσ μόνο του πραγματικοφ κόςτουσ τθσ δραςτθριότθτασ, δεν μεταβάλει τον μθ
οικονομικό τθσ χαρακτιρα και δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ αποηθμίωςθ για τθν παρεχόμενθ
υπθρεςία.
Ειδικά ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 19.2.4 δεν είναι δυνατι θ ζνταξθ πράξεων, που με άμεςο ι
ζμμεςο τρόπο προκαλοφν επιχειρθματικό / ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν περιοχι
εφαρμογισ ι ςτουσ φορείσ και τουσ επαγγελματίεσ / ιδιϊτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε
αυτιν, δεδομζνου ότι ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ αποτελοφν κρατικι ενίςχυςθ που κίγει τον
ανταγωνιςμό. Ωσ εκ τοφ του δεν μποροφν να ενταχκοφν ςτθν εν λόγω δράςθ πράξεισ, οι
οποίεσ προβάλλουν μια περιοχι με ςτόχο τθν προςζλκυςθ τουριςτϊν / επιςκεπτϊν αλλά
και γενικότερα δεν μποροφν να ενταχκοφν ςτθν εν λόγω δράςθ πράξεισ, οι οποίεσ με
άμεςο ι ζμμεςο τρόπο εξυπθρετοφν ιδιωτικά ςυμφζροντα.
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Επιςθμαίνεται ότι ο Ρίνακασ τιμϊν Μονάδοσ για κτιριακζσ υποδομζσ, που επιςυνάπτεται
ςτθν παροφςα, εφαρμόηεται μόνο ςε όςα ζργα δεν υλοποιοφνται με Δθμόςια Σφμβαςθ
(Κρατικά Τιμολόγια).
Αναλυτικότερα, οι δράςεισ και υποδράςεισ που δφναται να υλοποιθκοφν, μζςω των
τοπικϊν ςτρατθγικϊν, όςον αφορά ςε δθμοςίου χαρακτιρα παρεμβάςεισ είναι οι
ακόλουκεσ:
Δράςη 19.2.4: Βαςικζσ υπηρεςίεσ & ανάπλαςη χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ, η οποία
περιλαμβάνει τισ ακόλουθεσ υποδράςεισ:
Τποδράςη 19.2.4.2: τήριξη για τη δημιουργία, βελτίωςη ή επζκταςη τοπικϊν βαςικϊν
υπηρεςιϊν για τον αγροτικό πληθυςμό, καθϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (ενδεικτικά:
παιδικοί ςταθμοί, αγροτικά ιατρεία)
Η υποδράςθ αφορά ςε δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ βαςικϊν υπθρεςιϊν, με ςκοπό
τθν εξυπθρζτθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Στθν
παροφςα υποδράςθ δφναται να ενταχκοφν πράξεισ όπωσ παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά
ιατρεία, κζντρα απαςχόλθςθσ και φροντίδασ νζων, θλικιωμζνων ι ΑμεΑ, ακλθτικοί χϊροι.
Η ςτιριξθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, κακιςτϊντασ ελκυςτικότερεσ τισ αγροτικζσ περιοχζσ ωσ
τόπο διαμονισ. Οι παρεμβάςεισ αφοροφν τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό
υποδομϊν, αναψυχισ, πολιτιςμοφ και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων και βαςικϊν υπθρεςιϊν
για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων αγροτικϊν περιοχϊν.
Συγκεκριμζνα ενιςχφονται παρεμβάςεισ όπωσ:
1. ίδρυςθ επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ πάρκου ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων
2. ίδρυςθ επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ παιδικϊν ςτακμϊν
3. ίδρυςθ επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ πολιτιςτικϊν κζντρων
4. ίδρυςθ επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ αγροτικϊν ιατρείων κλπ
Ποςοςτό Επιχορήγηςησ : ζωσ 100% (για επενδφςεισ χωρίσ κζρδη). Η παρεχόμενθ ςτιριξθ
ακολουκεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ζνταςθ ενίςχυςθσ που ορίηεται ςτο 100% των
επιλζξιμων δαπανϊν όταν θ πράξθ δεν επιφζρει κζρδοσ. Για επενδφςεισ που παράγουν
κζρδοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των επιλζξιμων
δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το κζρδοσ εκμετάλλευςθσ
αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκ των προτζρων, βάςει εφλογων προβλζψεων.
Εναλλακτικά, ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ των άρκρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το
μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ δφναται να κακοριςτεί ςτο 80% των επιλζξιμων δαπανϊν χωρίσ
τθ διεξαγωγι χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 600.000,00€.Για
πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποςό των 50.000 € για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα
τόχοσ τησ Τποδράςησ είναι: Η
ςτιριξθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, κακιςτϊντασ
ελκυςτικότερεσ τισ αγροτικζσ περιοχζσ ωσ τόπο διαμονισ.
Πεδίο και γεωγραφικζσ περιοχζσ εφαρμογήσ τησ Τποδράςησ : Ολόκλθρθ θ περιοχι
εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων
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Δυνητικοί Δικαιοφχοι: Δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ Α και Β βακμοφ και φορείσ τουσ για ζργα που
κα αφοροφν διοικθτικζσ υποδιαιρζςεισ τουσ (τοπικζσ ι δθμοτικζσ κοινότθτεσ).
Νομική Βάςη: Άρκρο 20 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 & άρκρα 53, 55 και 56 Καν.
(ΕΕ) 651/2014
Για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ υποδράςθσ το ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ κα ανζρχεται
μζχρι 600.000 € και κα καλφπτουν δαπάνεσ που ενδεικτικά κα αφοροφν ςε:












Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου
Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ
Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ
Εξοπλιςμόσ ΑΡΕ
Μελζτεσ (Εκτόσ 41.6, 41.7)
Μελζτεσ εφαρμογισ και πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων και ςθμάτων ποιότθτασ
Αξιοποίθςθ διαδικτφου
Διαμόρφωςθ Χϊρων
Εξοπλιςμόσ γραφείου
Δαπάνεσ για απόκτθςθ γθσ
Αγορά μεταφορικϊν μζςων για τθν εξυπθρζτθςθ ευπακϊν ομάδων

Τποδράςη 19.2.4.3:τήριξη για επενδφςεισ για δημόςια χρήςη ςε υπηρεςίεσ και
υποδομζσ αναψυχήσ, ανάπλαςησ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πληροφορίεσ και
τουριςτικζσ υποδομζσ μικρήσ κλίμακασ (ενδεικτικά: ςημάνςεισ, δημόςιοι κοινόχρηςτοι
χϊροι, προβολή προϊθηςη περιοχϊν, ποδηλατικζσ διαδρομζσ)
Η υποδράςθ αφορά ςε ζργα μικρισ κλίμακασ που ςυμβάλουν / ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ
τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ όπωσ άλςθ, πάρκα/πλατείεσ, μονοπάτια, διαδρομζσ,
αξιοκζατα, καταφφγια, παρατθρθτιρια, κζςεισ κζασ. Ραράλλθλα, μζςω τθσ υποδράςθσ
μποροφν να υλοποιθκοφν πράξεισ οι οποίεσ αφοροφν ςτθν τουριςτικι προβολι και
εξυπθρζτθςθ τθσ περιοχισ εφαρμογισ όπωσ θ δθμιουργία, βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ
των τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ, θ δθμιουργία ιςτοςελίδων, παραγωγι
πλθροφοριακοφ και τουριςτικοφ υλικοφ, δθμόςιεσ υποδομζσ που κρίνονται απαραίτθτεσ
για τθν αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε επιςκζψιμουσ χϊρουσ. Οι πράξεισ που κα
ενταχκοφν μποροφν να ζχουν ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα και με ιδιωτικζσ επενδφςεισ.
Η δράςθ αφορά ςτθ διαμόρφωςθ και αιςκθτικι αναβάκμιςθ κοινόχρθςτων χϊρων
(διαμορφϊςεισ – πλακοςτρϊςεισ πλατειϊν κτλ) και τθν δθμιουργία χϊρων αναψυχισ, με
ςκοπό τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιςκεπτϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηονται μεγαλφτερα
οφζλθ για τισ τοπικζσ επιχειριςεισ αλλά και τουσ κατοίκουσ. Πλεσ οι παρεμβάςεισ κα
ακολουκοφν τθν φιλοςοφία τθσ ομοιομορφίασ με το φυςικό περιβάλλοντα χϊρο και τθν
πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ.
Αναλυτικότερα ενιςχφονται οι εξισ παρεμβάςεισ :
1. Ανάπλαςθ, βελτίωςθ και εξωραϊςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων (κυρίωσ των κεντρικϊν
πλατειϊν)
2. Τοποκζτθςθ πινακίδων ςιμανςθσ και πλθροφόρθςθσ
3. Ρροβολι - προϊκθςθ περιοχϊν
4. Ροδθλατικζσ διαδρομζσ
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5. Ρεριπατθτικζσ διαδρομζσ
6. Υποδομζσ αναψυχισ
7. Τουριςτικζσ πλθροφορίεσ
8. Τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ
Στο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ, οποιαδιποτε πράξθ τουριςτικισ φφςεωσ κα πρζπει να
ςτοχεφει αποκλειςτικά ςτθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν ( π.χ. ςθμεία πλθροφόρθςθσ) και
όχι ςτθν προβολι τθσ περιοχισ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ (παρά μόνο
αιτιολογθμζνα ςε τοπικό επίπεδο ι τθν προβολι προϊόντων που ςυνδζονται και
εξυπθρετοφν ιδιωτικά ςυμφζροντα.
Ποςοςτό Επιχορήγηςησ : ζωσ 100% (για επενδφςεισ χωρίσ κζρδη). Η παρεχόμενθ ςτιριξθ
ακολουκεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ζνταςθ ενίςχυςθσ που ορίηεται ςτο 100% των
επιλζξιμων δαπανϊν όταν θ πράξθ δεν επιφζρει κζρδοσ. Για επενδφςεισ που παράγουν
κζρδοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των επιλζξιμων
δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το κζρδοσ εκμετάλλευςθσ
αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκ των προτζρων, βάςει εφλογων προβλζψεων. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ γίνεται εξζταςθ ποςοφ ενίςχυςθσ (επιλζξιμων δαπανϊν) και κζρδουσ
εκμετάλλευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 600.000,00€.Για
πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποςό των 50.000 € για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα.
τόχοσ τησ Τποδράςησ είναι : Η διαμόρφωςθ και αιςκθτικι αναβάκμιςθ κοινόχρθςτων
χϊρων (διαμορφϊςεισ – πλακοςτρϊςεισ πλατειϊν κτλ) και θ δθμιουργία χϊρων αναψυχισ,
για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιςκεπτϊν.
Πεδίο και γεωγραφικζσ περιοχζσ εφαρμογήσ τησ Τποδράςησ : Ολόκλθρθ θ περιοχι
εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων.
Δυνητικοί Δικαιοφχοι: Δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ Α και Β βακμοφ.
Νομική Βάςη: Άρκρο 20 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 & άρκρα 53, 55 και 56 Καν.
(ΕΕ) 651/2014
Για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ υποδράςεισ το ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ κα ανζρχεται
μζχρι 600.000 € και κα καλφπτουν δαπάνεσ που ενδεικτικά κα αφοροφν ςε:










Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου
Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ
Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ
Εξοπλιςμόσ ΑΡΕ
Μελζτεσ (Εκτόσ 41.6, 41.7)
Μελζτεσ εφαρμογισ και πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων και ςθμάτων ποιότθτασ
Διαμόρφωςθ Χϊρων
Εξοπλιςμόσ Γραφείου
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ
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Στο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ δεν είναι επιλζξιμθ θ διοργάνωςθ και θ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ,
θ διοργάνωςθ, θ ςυμμετοχι με τουριςτικοφσ operators, και θ εκτφπωςθ ενθμερωτικοφ
υλικοφ.
Τποδράςη 19.2.4.4: Ενίςχυςη πολιτιςτικϊν εκδηλϊςεων.
Η Υποδράςθ αφορά ςτθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ παράδοςθσ ι άλλων ςτοιχείων τθσ
περιοχισ εφαρμογισ, τα οποία προβάλλονται μζςα από τισ τοπικζσ εκδθλϊςεισ. Οι πράξεισ
που δφναται να υλοποιθκοφν κα πρζπει να ςυνδζονται με άμεςο τρόπο με τθν προβολι /
διατιρθςθ των τοπικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ όπωσ για παράδειγμα θ παράδοςθ, τα
ζκιμα, θ λαογραφία, θ ιςτορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγζλματα. Η ενίςχυςθ αφορά ςε
πράξεισ άυλου χαρακτιρα.
Ειδικότερα αφορά πράξεισ αναβίωςθσ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ παράδοςισ τθσ υπαίκρου
που αφοροφν ςτθν αγροδιατροφικι και γαςτρονομικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ από φορείσ.
Στο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ ενιςχφονται:
1. Ραραδοςιακά πανθγφρια τθσ αγροτικισ υπαίκρου
2. Ρολιτιςτικζσ Εκδθλϊςεισ
3. Φεςτιβάλ
4. Εκκζςεισ
5. Ρολιτιςτικζσ ςυναντιςεισ
6. Ραρουςιάςεισ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ
Οι προτεινόμενεσ εκδθλϊςεισ κα πρζπει να ζχουν ςτόχο τθ διατιρθςθ πολιτιςτικϊν/
ιςτορικϊν / περιβαλλοντικϊν κλπ. ςτοιχείων τθσ περιοχισ ι τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
ηωισ των κατοίκων και όχι τθν προςζκλυςθ τουριςτϊν ι τθν άμεςθ ι ζμμεςθ προβολι
ιδιωτικϊν ςυμφερόντων.
Ποςοςτό Επιχορήγηςησ : ζωσ 100% (για επενδφςεισ χωρίσ κζρδη). Η παρεχόμενθ ςτιριξθ
ακολουκεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ζνταςθ ενίςχυςθσ που ορίηεται ςτο 100% των
επιλζξιμων δαπανϊν όταν θ πράξθ δεν επιφζρει κζρδοσ. Για επενδφςεισ που παράγουν
κζρδοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των επιλζξιμων
δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το κζρδοσ εκμετάλλευςθσ
αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκ των προτζρων, βάςει εφλογων προβλζψεων.
Εναλλακτικά, ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ των άρκρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το
μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ δφναται να κακοριςτεί ςτο 80% των επιλζξιμων δαπανϊν χωρίσ
τθ διεξαγωγι χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 600.000,00€. Για
πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποςό των 50.000,00 € για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα.
τόχοσ τησ Τποδράςησ είναι : Η αναβίωςθσ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ παράδοςισ τθσ
υπαίκρου που αφορά ςτθν αγροδιατροφικι και γαςτρονομικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ.
Πεδίο και γεωγραφικζσ περιοχζσ εφαρμογήσ τησ Τποδράςησ : Ολόκλθρθ θ περιοχι
εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων.
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Δυνητικοί Δικαιοφχοι: Δικαιοφχοι είναι πολιτιςτικοί - λαογραφικοί ςφλλογοι και
οργανιςμοί, είτε επιχειριςεισ που προάγουν τθν τοπικι πολιτιςτικι ταυτότθτα τθσ
περιοχισ, ΟΤΑ, επιμελθτιρια, ΜΚΟ, με ζμφαςθ ςε εκδθλϊςεισ που ςυνδυάηουν τθν
ανάδειξθ τθσ γαςτρονομίασ.
Νομική Βάςη: Άρκρο 20 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 & άρκρα 53, 55 και 56 Καν.
(ΕΕ) 651/2014.
Για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ υποδράςεισ το ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ κα ανζρχεται
μζχρι 50.000 € (καθϊσ αφορά ενζργειεσ άυλου χαρακτήρα) και κα καλφπτουν δαπάνεσ
που ενδεικτικά κα αφοροφν ςε:




















Μελζτεσ ζρευνασ αγοράσ, μάρκετινγκ προϊκθςθσ προϊόντων
Ρροβολι - Ρροϊκθςθ
Σχεδιαςμόσ και παραγωγι πλθροφοριακοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ
Δθμιουργία Ντοκιμαντζρ
Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ
Αξιοποίθςθ διαδικτφου
Συμμετοχι ςε εκκζςεισ, Ημερίδεσ, Εκδθλϊςεισ
Διεξαγωγι θμερίδων εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ και προβολισ
Οργάνωςθ ςυνεντεφξεων τφπου
Δαπάνεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ δθμοςιογράφων γενικοφ και ειδικοφ τφπου
Σχεδιαςμόσ, παραγωγι και διακίνθςθ υλικοφ δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ
Δθμιουργία και καταχϊρθςθ διαφθμίςεων
Μίςκωςθ χϊρων και εξοπλιςμοφ
Διαμόρφωςθ χϊρων
Εξοπλιςμόσ και οπτικοακουςτικά μζςα
Ραραγωγι εκκεςιακοφ υλικοφ
Ζρευνα / καταγραφι πολιτιςτικϊν, λαογραφικϊν & ιςτορικϊν ςτοιχείων
Συμμετοχι ςυγκροτθμάτων ςε εκδθλϊςεισ
Οργάνωςθ πολιτιςτικϊν δρϊμενων

Τποδράςη 19.2.4.5: τήριξη για μελζτεσ, υπηρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με
τον πολιτιςμό, με τη διατήρηςη, αποκατάςταςη και αναβάθμιςη τησ πολιτιςτικήσ και
φυςικήσ κληρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψηλή
φυςική αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικό-οικονομικϊν πτυχϊν,
καθϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικήσ ευαιςθητοποίηςησ (ςυμπεριλαμβανομζνων
πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτηριςτικϊν τησ
υπαίθρου – μφλοι, γεφφρια).
Μζςω τθσ υποδράςθσ δφναται να υλοποιθκοφν πράξεισ που ςυνδζονται με:


Τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, όπωσ για παράδειγμα μελζτεσ καταγραφισ, ενίςχυςθ
πολιτιςτικϊν ςυλλόγων μζςω τθσ προμικειασ μουςικϊν οργάνων, παραδοςιακϊν
φορεςιϊν, δθμιουργία εκκετθρίων – ςυλλογϊν, πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν
κζντρων, μουςείων, βιβλιοκθκϊν, παρεμβάςεισ για τθ διατιρθςθ των πολιτιςτικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου – μφλοι, γεφφρια.



Τθν φυςικι κλθρονομιά, όπωσ μικρισ κλίμακασ τεχνικά ζργα κακαριςμοφ,
προςταςίασ ι αποκατάςταςθσ / αναβάκμιςθσ τοπίων και χϊρων.
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Τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ, όπωσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και
πλθροφόρθςθσ, διοργάνωςθ ςυναντιςεων, θμερίδων, ςχεδίαςθ ενθμερωτικοφ
υλικοφ και υλικοφ προϊκθςθσ.

Ενιςχφεται θ υλοποίθςθ παρεμβάςεων, όπωσ:
1. ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν, για τθν αξιοποίθςθ κτιρίων που
μποροφν να μετατραποφν χϊρουσ προβολισ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
τθσ περιοχισ με χαρακτθριςτικά τεχνολογικισ καινοτομίασ, διαδραςτικι τεχνολογία,
3D, ψθφιακι τεχνολογία κ.λ.π.
2. αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου, όπωσ
γεφφρια, βρφςεσ, κ.λπ.
3. μελζτεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και
αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν
τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν
κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν,
4. δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και προβολισ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ
5. υποδομζσ πολιτιςμοφ (μουςεία, υπαίκρια κζατρα, χϊροι ςχετιηόμενοι με ιςτορικά
πρόςωπα)
Οι προτεινόμενεσ εκδθλϊςεισ κα πρζπει να ζχουν ςτόχο τθ διατιρθςθ πολιτιςτικϊν/
ιςτορικϊν / περιβαλλοντικϊν κλπ. ςτοιχείων τθσ περιοχισ ι τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
ηωισ των κατοίκων και όχι τθν προςζκλυςθ τουριςτϊν ι τθν άμεςθ ι ζμμεςθ προβολι
ιδιωτικϊν ςυμφερόντων.
Ποςοςτό Επιχορήγηςησ : ζωσ 100% (για επενδφςεισ χωρίσ κζρδη). Η παρεχόμενθ ςτιριξθ
ακολουκεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ζνταςθ ενίςχυςθσ που ορίηεται ςτο 100% των
επιλζξιμων δαπανϊν όταν θ πράξθ δεν επιφζρει κζρδοσ. Για επενδφςεισ που παράγουν
κζρδοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των επιλζξιμων
δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το κζρδοσ εκμετάλλευςθσ
αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκ των προτζρων, βάςει εφλογων προβλζψεων.
Εναλλακτικά, ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ των άρκρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το
μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ δφναται να κακοριςτεί ςτο 80% των επιλζξιμων δαπανϊν χωρίσ
τθ διεξαγωγι χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 600.000,00€.Για
πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποςό των 50.000 € για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα.
τόχοσ τησ Τποδράςησ είναι : Η διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και του φυςικοφ τοπίου μζςα από επενδφςεισ, μελζτεσ και
υπθρεςίεσ, ϊςτε να προςελκφςει περιςςότερουσ επιςκζπτεσ και να αναηωογονιςει τισ
περιοχζσ αυτζσ
Πεδίο και γεωγραφικζσ περιοχζσ εφαρμογήσ τησ Τποδράςησ : Ολόκλθρθ θ περιοχι
εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων.
Δυνητικοί Δικαιοφχοι: Δικαιοφχοι είναι πολιτιςτικοί - λαογραφικοί ςφλλογοι και
οργανιςμοί, είτε επιχειριςεισ που προάγουν τθν τοπικι πολιτιςτικι ταυτότθτα τθσ
περιοχισ, ΟΤΑ, επιμελθτιρια, ΜΚΟ, με ζμφαςθ ςε εκδθλϊςεισ που ςυνδυάηουν τθν
ανάδειξθ τθσ γαςτρονομίασ.
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Νομική Βάςη: Άρκρο 20 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 & άρκρα 53, 55 και 56 Καν.
(ΕΕ) 651/2014
Για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ υποδράςεισ το ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ κα ανζρχεται
μζχρι 600.000 €, ή μζχρι 50.000 € (όταν αφορά την υλοποίηςη ενεργειϊν άυλου
χαρακτήρα) και κα καλφπτουν δαπάνεσ που ενδεικτικά κα αφοροφν ςε:




























Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου
Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ
Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ
Εξοπλιςμόσ ΑΡΕ
Μελζτεσ
Μελζτεσ εφαρμογισ και πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων και ςθμάτων ποιότθτασ
Ρροβολι προϊκθςθ
Σχεδιαςμόσ και παραγωγι πλθροφοριακοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ
Δθμιουργία ντοκιμαντζρ
Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ
Αξιοποίθςθ διαδικτφου
Συμμετοχι ςε εκκζςεισ, θμερίδεσ, εκδθλϊςεισ
Διεξαγωγι θμερίδων εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ και προβολισ
Οργάνωςθ ςυνεντεφξεων τφπου
Δαπάνεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ δθμοςιογράφων γενικοφ και ειδικοφ τφπου
Σχεδιαςμόσ, παραγωγι και διακίνθςθ υλικοφ δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ
Δθμιουργία και καταχϊρθςθ διαφθμίςεων
Μίςκωςθ χϊρων και εξοπλιςμοφ
Διαμόρφωςθ Χϊρων
Εξοπλιςμόσ και οπτικοακουςτικά μζςα
Ραραγωγι εκκεςιακοφ υλικοφ
Ζρευνα / καταγραφι πολιτιςτικϊν, λαογραφικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων
Συμμετοχι ςυγκροτθμάτων ςε εκδθλϊςεισ
Οργάνωςθ πολιτιςτικϊν δρϊμενων
Καταςκευι – αγορά παραδοςιακϊν ςτολϊν
Καταςκευι – αγορά παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ

Δράςη 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωςη βιωςιμότητασ δαςϊν, η οποία περιλαμβάνει την
υποδράςη
19.2.6.1.1 Ρρόλθψθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα.
Η υποδράςθ αφορά ςτθν ενίςχυςθ πράξεων για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςε δάςθ από δαςικζσ
πυρκαγιζσ, κεομθνίεσ, δυςμενι κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείσ για τα φυτά οργανιςμοφσ
και καταςτροφικά ςυμβάντα κακϊσ και ςυμβάντα που ςχετίηονται με τθν κλιματικι
αλλαγι. Μζςω τθσ υποδράςθσ μποροφν να ενιςχυκοφν πράξεισ όπωσ ζργα προςτατευτικϊν
υποδομϊν, πρόλθψθσ πυρκαγιϊν.
Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ περιλαμβάνει ενζργειεσ όπωσ:

- 12 -

- Ρρόλθψθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ
με δθμιουργία ι/και βελτίωςθ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ ςυςτθμάτων
παρακολοφκθςθσ πυρκαγιϊν με τθ δθμιουργία παρατθρθτθρίων, ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ,
προμικεια επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, κ.ά.
Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε δράςεισ παρακολοφκθςθσ πυρκαγιϊν μζςω θλεκτρονικοφ
ςυςτιματοσ με κάμερεσ παρακολοφκθςθσ και αυτόματθ ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ
εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ, θ οποία κεωρείται ςτο ςφνολο τθσ καινοτόμα δράςθ.
Ποςοςτό Επιχορήγηςησ : ζωσ 100%. Για τισ ενιςχφςεισ που αφοροφν ςε πρόλθψθ ηθμιϊν ςε
δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ, που χορθγοφνται ςε δθμόςιουσ κατόχουσ δαςικϊν
εκμεταλλεφςεων και ςε άλλουσ φορείσ, θ ζνταςθ ενίςχυςθσ ανζρχεται ζωσ το 100% των
επιλζξιμων δαπανϊν και ακολουκεί το Άρκρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1702/2014.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 200.000,00€.
τόχοσ τησ Τποδράςησ είναι : Η λιψθ μζτρων για τθν προςταςία, επζκταςθ και βελτίωςθ
των δαςικϊν πόρων, όπωσ ενίςχυςθ τθσ αντιδιαβρωτικισ, αντιπλθμμυρικισ και
αντιπυρικισ προςταςίασ, διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, άμβλυνςθ των κλιματικϊν
μεταβολϊν και προςαρμογι ςε αυτζσ.
Πεδίο και γεωγραφικζσ περιοχζσ εφαρμογήσ τησ Τποδράςησ : Ολόκλθρθ θ περιοχι
εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων.
Δυνητικοί Δικαιοφχοι: Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ όπωσ Δαςικζσ, Διμοι και Ρεριφζρειεσ κάτοχοι ι
διαχειριςτζσ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων και οι ενϊςεισ τουσ, κακϊσ και περιβαλλοντικοί
ι λοιποί κρατικοί φορείσ, ΟΤΑ.
Νομική Βάςη: Άρκρο 34 Καν . (ΕΕ) 702/2014.
Για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ υποδράςεισ το ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ κα ανζρχεται
μζχρι 200.000 € και κα καλφπτουν δαπάνεσ που κα αφοροφν ςε:


Συνολικι δαπάνθ καταςκευισ ζργου

2.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

2.1

Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ περιοχζσ
εςτίαςθσ του ΡΑΑ 2014-2020:
Πίνακασ 1.1 (Πρωτογενήσ Επιπτϊςεισ)

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: «Κοινωνική ζνταξη, φτϊχεια και οικονομική ανάπτυξη ςτισ
αγροτικζσ περιοχζσ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΙΑΗ 6Β: «Προϊθηςη τησ τοπικήσ ανάπτυξησ ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ»
2.2 Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν ςε κάκε προκθρυςςόμενθ δράςθ, κα πρζπει να
ςυνειςφζρουν ςτθν εκπλιρωςθ των παρακάτω δεικτϊν:
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Πίνακασ 1: Δείκτεσ εκροϊν
Δείκτησ
εκροϊν

Περιγραφή Δείκτη

Ο1

Συνολικζσ δθμόςιεσ
δαπάνεσ
Αρικμόσ ζργων LEADER
ςτα οποία παρζχεται
ςτιριξθ
Αρικμόσ (πλικοσ) φορζων
υλοποίθςθσ ζργου

Ο20

Ο22

Κωδικόσ
Διάςταςησ
/Δεδομζνου
Διάςταςησ

PPT
PPT1
PPT2
PPT3
PPT4
PPT5
Ο15

AdO6B.F
AdO6B.Μ
Ο5

Δείκτησ
Εκροϊν

LFA2
LFA3

Κατθγορία
Ρεριοχισ

LFA4
FI1
FI2

Αφορά
χρθματοδοτικά
εργαλεία

Δράςεισ
που
αφορά

Σρόποσ
υμπλήρωςησ

ΟΛΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΟΛΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΟΛΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
(επιλζγει ζνα
δεδομζνο
διάςταςθσ)
ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

19.2.6.1.1

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

αναλφονται ςε Διαςτάςεισ Δεικτϊν ςφμφωνα με τον

Περιγραφή
δεδομζνων
διάςταςησ δείκτη

Διάςταςη Δείκτη
LFA1

Ο1, O3

Σφποσ
Δικαιοφχου
ΜΚΟ
ΟΤΔ
Δθμόςιοσ Φορζασ
ΜΜΕ
Άλλο

Ρλθκυςμόσ που
επωφελείται από
ελτιωμζνεσ
υπθρεςίεσ/υποδομζσ
Θζςεισ εργαςίασ Γυναίκεσ που
δθμιουργοφνται
Θζςεισ εργαςίασ - Άνδρεσ
που δθμιουργοφνται
Συνολικι ζκταςθ (ςε
εκτάρια)

Οι Δείκτεσ εκροϊν Ο1 και Ο3,
παρακάτω πίνακα:

Ο1

Περιγραφή
Διάςταςησ
/Δεδομζνου
Διάςταςησ

Ορεινι Ρεριοχι
Ρεριοχι που αντιμετωπίηει φυςικοφσ περιοριςμοφσ
εκτόσ τθσ ορεινισ
Ρεριοχι που επθρεάηεται
από ειδικά μειονεκτιματα
Ρεριοχι που δεν αντιμετωπίηει
φυςικοφσ περιοριςμοφσ ι ειδικά μειονεκτιματα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Απάντηςη
(Προσ
υμπλήρωςη)*

*O υποψιφιοσ δικαιοφχοσ απαντά ςτα ανωτζρω, κατά τθν καταχϊρθςθ τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ ςτο ΟΡΣΑΑ, επιλζγοντασ ζνα από τα δεδομζνα Διάςταςθσ Δείκτθ.

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ

3.1

Η ςυγχρθματοδοτοφμενθ δθμόςια δαπάνθ που διατίκεται για τθν ζνταξθ πράξεων
ανζρχεται ενδεικτικά ςε 1.805.000,00 € με τθν παροφςα πρόςκλθςθ και κατανζμεται
κατά υποδράςθ ωσ ακολοφκωσ:
Πίνακασ 1
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(3)

Α/Α

ΤΠΟΔΡΑΗ

(1)

(2)

1

19.2.4.2 Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι
επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον
αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν
υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία,
κ.λπ.)

600.000,00

2

19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε
υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων
εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και
τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ,
κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν,
ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)

285.000,00

3

19.2.4.4 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων

70.000,00

4

19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και
επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ
διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ
πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των
αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι
αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικοοικονομικϊν
πτυχϊν,
κακϊσ
και
δράςεισ
περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν/ ςυνεδριακϊν
κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.)

730.000,00

5

19.2.6.1 Ρρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και
δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα

120.000,00

ΤΝΟΛΟ

1.805.000,00 €
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3.2

Η ΟΤΔ (με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020) δφναται να επικαιροποιιςει το
ςυνολικό φψοσ τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ ι/και τθν κατανομι τθσ ανά δράςθ και κεματικι κατεφκυνςθ ι και να
προβεί ςε αιτιολογθμζνθ ανάκλθςθ ιςχφοσ τθσ πρόςκλθςθσ, ενθμερϊνοντασ ςε κάκε
περίπτωςθ τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ μζςω τθσ οικείασ ιςτοςελίδασ (ιςτοςελίδασ
του ΡΑΑ www.agrotikianaptixi.gr ι/και τθσ ΟΤΔ www.kenakap.gr).
3.3 Ζργα που δεν ενζχουν ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ κα εξεταςτοφν ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ
ενίςχυςθσ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 107 παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ για τθ
λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2016/C 262/01). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ,
προκειμζνου το ςφνολο τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ να
μθν εμπίπτει ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων, πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι θ
χρθματοδότθςθ που παρζχεται για τθν καταςκευι των ςχετικϊν υποδομϊν δεν
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για επιδότθςθ ι για ζμμεςθ επιδότθςθ άλλων οικονομικϊν
δραςτθριοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λειτουργίασ των υποδομϊν.
3.4 Στο πλαίςιο του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ είναι δυνατι θ υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου
χαρακτιρα των οποίων θ δθμόςια δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% τθσ
δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ (υπομζτρο 19.2).
4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ
4.1

Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα άρκρα 45, 46 και 60 (όπου
ζχει εφαρμογι), του Kαν. (ΕΕ) 1305/2013 κακϊσ και των άρκρων 65-71 και του
άρκρου 69§3 του Kαν. (ΕΕ) 1303/2013.
Η επιλεξιμότθτα των δαπανϊν αρχίηει από τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ από τον δικαιοφχο ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ (ΟΡΣΑΑ). Εξαιροφνται οι δαπάνεσ για τα γενικά ζξοδα οι οποίεσ είναι
επιλζξιμεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 παράγραφοσ 2 του κανονιςμοφ αρικ. (ΕΕ)
1303/2013, εφόςον ζχουν πραγματοποιθκεί και πλθρωκεί από τον δικαιοφχο μετά
τθν 1θ Ιανουαρίου 2014. Δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται και εξοφλοφνται πριν τθν
τελικι ζνταξθ τθσ πράξθσ, γίνονται με αποκλειςτικι ευκφνθ του δικαιοφχου.
Ο δικαιοφχοσ οφείλει να ολοκλθρϊςει το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο τθσ
πράξθσ, εντόσ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματόσ τθσ, όπωσ δθλϊνεται ςτθν
αίτθςθ ςτιριξθσ, και εντόσ, το πολφ, τριϊν (3) ετϊν από τθν ςτιγμι τθσ ζνταξθσ (και ςε
κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν 30-06-2023), όπωσ ορίηεται ςτον άρκρο 4 τθσ Υ.Α.
13215/30.11.17.

4.2

Ενδεικτικά, επιλζξιμεσ δαπάνεσ αποτελοφν οι πιο κάτω κατθγορίεσ δαπανϊν:
α) θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ·(Δεν αφορά την Υποδράςη 19.2.4.4)
β) θ αγορά νζων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ μζχρι τθν αγοραςτικι αξία του
περιουςιακοφ ςτοιχείου·(Δεν αφορά την Υποδράςη 19.2.4.4)
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γ) οι γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α)
και β), όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για
ςυμβουλζσ ςχετικά τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι μελζτεσ
ςκοπιμότθτασ παραμζνουν επιλζξιμεσ δαπάνεσ ακόμθ και όταν, βάςει των
αποτελεςμάτων τουσ, δεν πραγματοποιοφνται δαπάνεσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία α)
και β). Η επιλεξιμότθτα των ςυγκεκριμζνων δαπανϊν αρχίηει από τθν 1θ Ιανουαρίου
2014 και πρζπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο ζργο και όχι τυχόν προγενζςτερθ
μορφι του·
δ) που αφοροφν άυλα ςτοιχεία όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ κ.λ.π.
ε) οι δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων για τθν πράξθ εδαφικϊν εκτάςεων
(Δεν αφορά την Υποδράςη 19.2.4.4), εφ' όςον πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκοι
όροι:
(1) Η αξία τθσ εδαφικισ ζκταςθσ πιςτοποιείται από ανεξάρτθτο ειδικευμζνο
εμπειρογνϊμονα ι δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο επίςθμο φορζα που βεβαιϊνει ότι θ
τιμι αγοράσ δεν υπερβαίνει τθν εμπορικι αξία τθσ εδαφικισ ζκταςθσ και τθν
αντικειμενικι αξία για τισ περιπτϊςεισ όπου εφαρμόηεται το ςφςτθμα του
αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ.
(2) Η ζκταςθ δεν ανικει ςτο δθμόςιο ι ςε νομικό πρόςωπο του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα.
(3) Η επιλζξιμθ, για ςυνειςφορά από τα Ταμεία, δαπάνθ για αγορά μθ
οικοδομθμζνθσ και οικοδομθμζνθσ γθσ δεν υπερβαίνει το 10% των ςυνολικϊν
επιλζξιμων δαπανϊν για τθν οικεία πράξθ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν
βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται
ςτο 15%. Σε εξαιρετικζσ και δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, το όριο μπορεί
να αυξθκεί υπερβαίνοντασ τα αντίςτοιχα προαναφερκζντα ποςοςτά, για πράξεισ
που αφοροφν διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ.
Σε περίπτωςθ απαλλοτριϊςεων, εφαρμόηονται οι όροι που αναφζρονται ςτα
ανωτζρω ςθμεία (1), (2) και (3). Ωσ δαπάνθ αγοράσ νοείται θ τιμι τθσ
αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ, θ οποία κακορίηεται από τα αρμόδια δικαςτιρια.
ςτ) Οι δαπάνεσ των απαραίτθτων μελετϊν και λοιπϊν υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν: Το
φψοσ των επιλζξιμων δαπανϊν για όλεσ τισ κατθγορίεσ μελετϊν και λοιπϊν
υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν ορίηεται ςε:
Δαπάνθ υποβολισ φακζλου (κατάκεςθ Αίτθςθσ Στιριξθσ) μζχρι 1.000€
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α) Τεχνικι ςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου (παρακολοφκθςθ τθσ διοίκθςθσ
του επενδυτικοφ ςχεδίου) μζχρι 3.000€



β) Μελζτθ για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ και λοιπζσ μελζτεσ για τθν
εκτζλεςθ του ζργου ωσ:
I. Μελζτεσ για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ (μελζτθ - επίβλεψθ) μζχρι
ποςοςτοφ 10% επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου
που αφορά τθν καταςκευι, τισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ του
κτιρίου και τον περιβάλλοντα χϊρο.
II. Ραροχι υπθρεςιϊν για λοιπζσ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ (περιβαλλοντικζσ,
μουςειολογικζσ κ.λ.π.) ςωρευτικά μζχρι του ποςοφ των 6.000€.
III. Μελζτεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων και ενεργειακζσ επικεωριςεισ
για εφαρμογι ςυςτθμάτων Α.Ρ.Ε. μζχρι το ποςό των 1.000€.
IV. Μελζτεσ και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων ποιότθτασ (ISO) ςωρευτικά μζχρι του
ποςοφ των 2.500€.
Σθμειϊνεται ότι για πράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ των άρκρων 53, 55, 56
του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014, είναι δυνατόν να υποβλθκοφν για χρθματοδότθςθ ζργα που
είναι είτε δθμοπρατθμζνα είτε ςυμβαςιοποιθμζνα, κακϊσ και ζργα για τα οποία ζχει
ξεκινιςει θ υλοποίθςι τουσ, αλλά δεν ζχουν περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί πλιρωσ.
Στισ περιπτϊςεισ ζργων που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ο ζλεγχοσ
νομιμότθτασ ςταδίων δθμοπράτθςθσ και ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ κα
πραγματοποιείται κατα τον διοικθτικό ζλεγχο του 1ου αιτιματοσ πλθρωμισ (Άρκρο
13 τθσ ΥΑ 13215/30-11-2017) και ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρατυπίασ
ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
Επιπλζον, διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχουν εκτελεςτεί εργαςίεσ προ του
χρόνου ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν (δθλαδι πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ από το δυνθτικό δικαιοφχο ςτο ΟΡΣΑΑ), οι δαπάνεσ για τισ εργαςίεσ
αυτζσ κακίςτανται μθ επιλζξιμεσ.
Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτο θ αίτθςθ ςτιριξθσ του δυνθτικοφ δικαιοφχου να
ςυνοδεφεται από φωτογραφικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, που κα
επιβεβαιωκεί από τθν ΟΤΔ.
4.3

Δεν αποτελοφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ θ αγορά μεταφορικϊν μζςων (εκτόσ ειδικϊν
πλιρωσ αιτιολογθμζνων περιπτϊςεων, π.χ. δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν μετακίνθςθ
ευπακϊν ομάδων), οι λειτουργικζσ δαπάνεσ των υποδομϊν, θ χρθματοδοτικι
μίςκωςθ εξοπλιςμοφ/παγίων εκτόσ αν με τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
θ κυριότθτα τουσ περιζλκει ςτθν κυριότθτα του φορζα τθσ επζνδυςθσ, ο Φ.Ρ.Α. εκτόσ
τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ (άρκρο
69 του Καν. 1303/2013 και άρκρο 17 τθσ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ
3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ).

4.4

Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ πράξεισ οι οποίεσ υλοποιοφνται δυνάμει του Καν. (ΕΕ)
651/2014 πρζπει να πλθρείται ο χαρακτιρασ κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν
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πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου, πριν από τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από τουσ δικαιοφχουσ. Ζναρξθ εργαςιϊν ορίηεται "το
πρϊτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ είτε τθσ ζναρξθσ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν
που αφοροφν τθν επζνδυςθ είτε τθσ πρϊτθσ νομικά δεςμευτικισ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ για τθν παραγγελία εξοπλιςμοφ είτε άλλθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθ που
κακιςτά μθ αναςτρζψιμθ τθν επζνδυςθ. Η αγορά γθσ και οι προπαραςκευαςτικζσ
εργαςίεσ, όπωσ θ λιψθ αδειϊν και θ εκπόνθςθ μελετϊν ςκοπιμότθτασ, δεν
κεωροφνται ζναρξθ των εργαςιϊν".
4.5

Για τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα που υλοποιοφνται από φορείσ του δθμοςίου, θ
δαπάνθ εκπόνθςθσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ μπορεί να είναι επιλζξιμθ μόνο ςτθν
περίπτωςθ που ο φορζασ, δεν διακζτει τθν τεχνικι επάρκεια να ανταποκρικεί
αποτελεςματικά ςτθν εκπόνθςι τθσ.
Επίςθσ, αν θ τεχνικι υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ δεν πλθροί τισ προδιαγραφζσ
τεχνικισ επάρκειασ για τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, τθν εποπτεία και τθν
επίβλεψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου ι μελζτθσ, ακολουκοφνται τα προβλεπόμενα
ςτο άρκρο 44 του N.4412/2016 (Α’ 147).

4.6

Σε παρεμβάςεισ που ςχετίηονται με ενζργειεσ ανάδειξθσ και προβολισ για τθν αφξθςθ
τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ, δεν δφναται να διατίκεται προσ πϊλθςθ το ςχετικό
προϊόν, ςτο οποίο πρζπει να αναγράφεται ότι διανζμεται δωρεάν, ςε περίπτωςθ που
το ποςοςτό ςτιριξθσ είναι 100%.

4.7

Το ακίνθτο ςτο οποίο κα υλοποιθκεί το ζργο, κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν
(προςθμείωςθ υποκικθσ ι υποκικθ) και να μθν εκκρεμοφν διεκδικιςεισ τρίτων επ’
αυτοφ (πιςτοποιθτικό βαρϊν και μθ διεκδικιςεων αντίςτοιχα). Κατ’ εξαίρεςθ, ςτισ
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατι θ φπαρξθ εγγεγραμμζνων βαρϊν όταν:
 θ επενδυτικι πρόταςθ αφορά ςτθν τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ ι ιπιεσ ενζργειεσ
που δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο,
 θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου
που χορθγικθκε μετά από φυςικι καταςτροφι,
 θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου για
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ.
Σε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομζσ απαιτοφνται αποδεικτικά
ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου, ι μακροχρόνια μίςκωςθ/παραχϊρθςθ ι
προςφμφωνο τουλάχιςτον για 15 ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, επί
του γθπζδου ι του αγροτεμαχίου ςτο οποίο πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. Σε
περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ, χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου
ι/και υλοποίθςθσ μικρϊν βοθκθτικϊν κτιςμάτων εντόσ του οικοπζδου, τουλάχιςτον
εννιά (9) ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ.
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Κατά τθν υποβολι φακζλου ςυμμετοχισ, ςτα πλαίςια τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, γίνονται
δεκτά προςφμφωνα μίςκωςθσ/παραχϊρθςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου
ι/και του ακινιτου, ενϊ τα ςυμφωνθτικά κα πρζπει να προςκομίηονται πριν τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
4.8

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν, δθλαδι τθσ
ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των προτεινόμενων
πράξεων ορίηεται θ 30 Ιουνίου 2023.
Η ολοκλήρωςη του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίηςησ τησ πράξησ θεωρείται η
κατάθεςη του τελικοφ αιτήματοσ πληρωμήσ του ζργου ςτην ΟΤΔ.
Η μη τήρηςη των παραπάνω, επιφζρει την ανάκληςη ζνταξησ τησ πράξησ, αυτομάτωσ,
από την ΕΥΔ (ΕΠ) τησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ, ενώ ςε περίπτωςη που ζχει καταβληθεί
δημόςια δαπάνη, αυτή επιςτρζφεται εντόκωσ, με την διαδικαςία των αχρεωςτήτωσ
καταβληθζντων ποςών.

4.9

Ρράξεισ που ζχουν περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί πλιρωσ δεν είναι επιλζξιμεσ,
ανεξάρτθτα εάν ζχουν εκτελεςτεί ι όχι οι ςχετικζσ πλθρωμζσ.

4.10 Οι κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν των ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων
προςδιορίηονται ςτθν με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016)
τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β/24.08.2014) Υπουργικι Απόφαςθ «Εκνικοί Κανόνεσ Επιλεξιμότθτασ δαπανϊν
για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων
ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 – Διαδικαςία
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».
4.11 Σε περίπτωςθ που μια πράξθ εξετάηεται ςτο πλαίςιο τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ
ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 107
παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2016/C
262/01), προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ ςυμβατότθτα του ζργου με το δίκαιο του
ανταγωνιςμοφ, πρζπει κατά τθν υποβολι των προτάςεων οι δυνθτικοί δικαιοφχοι να
υποβάλλουν ςτοιχεία τα οποία διαςφαλίηουν ότι θ χρθματοδότθςθ του ζργου δεν
απειλεί να νοκεφςει τον ανταγωνιςμό ι να ζχει επιπτϊςεισ ςτισ ςυναλλαγζσ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω αναφερόμενθ Ανακοίνωςθ τθσ
Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ είναι αναγκαίο να
υποβλθκοφν ςτοιχεία που ςυνάδουν με τα εξισ:
(1) Το γεγονόσ ότι οι τοπικζσ αρχζσ ανακζτουν μία δθμόςια υπθρεςία ςε ζναν
εςωτερικό πάροχο (ακόμθ και αν είχαν τθν ελευκερία να ανακζςουν τθν υπθρεςία
αυτι ςε τρίτουσ) δεν αποκλείει ενδεχόμενθ νόκευςθ του ανταγωνιςμοφ. Ωςτόςο,
πικανι νόκευςθ του ανταγωνιςμοφ αποκλείεται εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
(α) μία ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία υπόκειται ςε νόμιμο μονοπϊλιο (που ςυςτάκθκε
ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ Ε.Ε.),
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(β) το νόμιμο μονοπϊλιο δεν αποκλείει μόνο τον ανταγωνιςμό ςτθν αγορά, αλλά
και για τθν αγορά, υπό τθν ζννοια ότι αποκλείει κάκε δυνατό ανταγωνιςτι από το
να καταςτεί ο αποκλειςτικόσ πάροχοσ τθν εν λόγω υπθρεςίασ,
(γ) θ υπθρεςία δεν βρίςκεται ςε ανταγωνιςμό με άλλεσ υπθρεςίεσ και
(δ) ο πάροχοσ υπθρεςιϊν δεν μπορεί να δραςτθριοποιθκεί (λόγω κανονιςτικϊν ι
καταςτατικϊν περιοριςμϊν) ςε οποιαδιποτε άλλθ απελευκερωμζνθ αγορά (είτε
γεωγραφικι αγορά είτε αγορά προϊόντοσ) ι, εάν δραςτθριοποιείται ςε μια άλλθ
αγορά ανοικτι ςτον ανταγωνιςμό, αποκλείεται θ διεπιδότθςθ, γεγονόσ που
προχποκζτει ότι χρθςιμοποιοφνται ξεχωριςτοί λογαριαςμοί, κατανζμονται
δαπάνεσ κα ζςοδα με κατάλλθλο τρόπο και θ δθμόςια χρθματοδότθςθ που
παρζχεται για τθν υπθρεςία και υπόκειται ςτο νομικό μονοπϊλιο δεν μπορεί να
ωφελιςει άλλεσ δραςτθριότθτεσ.
(2) Εφόςον αυτό δεν μπορεί να αποδειχκεί, τότε πρζπει να εξεταςτεί θ μικρι
επίπτωςθ ςτισ ςυναλλαγζσ. Βάςθ του ωσ άνω αναφερόμενθσ Ανακοίνωςθσ, οριςμζνεσ
δραςτθριότθτεσ ζχουν κακαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά ςυνζπεια δεν επθρεάηουν
κακόλου τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ κρατϊν μελϊν. Ειδικότερα, όταν ο δικαιοφχοσ
παρζχει αγακά ι υπθρεςίεσ ςε μια περιοριςμζνθ περιοχι ενόσ κράτουσ μζλουσ και
είναι απίκανο να προςελκφςει πελάτεσ από άλλα κράτθ μζλθ, θ δράςθ δεν ζχει παρά
οριακζσ επιπτϊςεισ ςτισ ςυνκικεσ διαςυνοριακϊν επενδφςεων ι εγκατάςταςθσ και
υπάρχει το πολφ ζνασ αμελθτζοσ αντίκτυποσ ςτισ αγορζσ και ςτουσ καταναλωτζσ ςε
γειτονικά κράτθ – μζλθ.
4.12 Ωσ μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των υποβαλλόμενων πράξεων ορίηεται το ποςό των
600.000 ΕΥΩ (βλ. Άρκρο 4 ΚΥΑ2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17, ανάλογα με τθν
υποδράςθ και τθν πράξθ). Για πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 50.000 € για ζργα δθμόςιου
χαρακτιρα. Ωσ άυλεσ πράξεισ χαρακτθρίηονται οι πράξεισ οι οποίεσ δεν αφοροφν ςτθ
δθμιουργία υποδομϊν ι ςε επενδφςεισ.
4.13 Οποιαδιποτε αφξθςθ του κόςτουσ τθσ πράξθσ, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο το
δικαιοφχο, εκτόσ των περιπτϊςεων που αυτι ανακφπτει από ςχετικζσ κανονιςτικζσ
ρυκμίςεισ όπωσ αφξθςθ ςυντελεςτϊν ΦΡΑ, αφξθςθ των τιμολογίων των δθμοςίων
ζργων, με τθν επιφφλαξθ του ανωτάτου ςυνολικοφ κόςτουσ ανά δράςθ.
4.14 Ζργα με ζςοδα : Συμπλθρϊνετε κατά περίπτωςθ, για να προςδιοριςτεί το τυχόν
ζλλειμμα χρθματοδότθςθσ (αφορά και επενδφςεισ κάτω του 1.000.000 ευρϊ)

Ρροκειμζνου να κακοριςτοφν τα δυνθτικά «κακαρά ζςοδα» που παράγει θ πράξθ
μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ και ενδεχομζνωσ και κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ τθσ,
διενεργείται από τον δικαιοφχο χρθματοοικονομικι ανάλυςθ ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ οδθγίεσ που είναι ςυνθμμζνεσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ Ο_Ε.Ι_4 «Oδθγίεσ
για τον υπολογιςμό των κακαρϊν εςόδων για Ρράξεισ των Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ
2014-2020»).
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4.15 Ειδικότεροι κανόνεσ επιλεξιμότθτασ:
Τα ζργα κα πρζπει:
1. να είναι ςφμφωνα με το αντίςτοιχο εφαρμοςτζο ενωςιακό δίκαιο και το
ςχετικό με τθν εφαρμογι τουσ εκνικό δίκαιο,
2. να είναι ςτοχευμζνα και να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ και ςτθν επίτευξθ των επιλεγμζνων κεματικϊν κατευκφνςεων
του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ,
3. να είναι ςε ςυνάφεια με τισ προτεραιότθτεσ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑ 20142020 ςχετικά με το CLLD/Leader,
4. να εξυπθρετοφν με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο τθν τοπικι κοινωνία και να
ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ αυτισ,
5. για τα ζργα που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, και ςε περιπτϊςεισ που
οι οριςτικζσ μελζτεσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, δεν ζχουν υποβλθκεί με
τθν αίτθςθ ςτιριξθσ, τότε κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ εξαμινου
από τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου, ενϊ δεν επιτρζπεται θ υπζρβαςθ του
προχπολογιςμοφ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ που περιλιφκθκε ςτθν αίτθςθ
ςτιριξθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ
πράξθσ.
Για τα ζργα που αφοροφν ςε αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ και
ανάδειξθ οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, κα πρζπει να υπάρχει μελζτθ
ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι ανάδειξθσ
του οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ εξειδικεφεται
ςτα ςυνθμμζνα τθσ πρόςκλθςθ. Κατά προτεραιότθτα κα εντάςςονται
περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί τα βαςικά δίκτυα (όπωσ
φδρευςθσ, αποχζτευςθσ),
6. να επαλθκεφεται το εφλογο κόςτοσ των υποβλθκειςϊν δαπανϊν, (εκτόσ των
ζργων που υλοποιοφνται με τιμολόγιο δθμοςίων ζργων),
7. να λαμβάνουν υπόψθ τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» και τουσ ςτόχουσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ και ιδιαίτερα για τισ επενδφςεισ γίνεται εκτίμθςθ τθσ
αναμενόμενθσ περιβαλλοντολογικισ επίπτωςθσ με βάςθ τθ ςυγκεκριμζνθ,
για τθν επζνδυςθ, νομοκεςία, όταν αυτι μπορεί να κίξει το περιβάλλον,
8. να διαςφαλίηουν τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και αποτρζπουν
κάκε διάκριςθ εξαιτίασ του φφλλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνικισ καταγωγισ, τθσ
κρθςκείασ ι των πεποικιςεων, τθσ αναπθρίασ, τθσ θλικίασ ι του γενετιςιου
προςανατολιςμοφ,
9. να διαςφαλίηεται ότι δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί ι/και χρθματοδοτοφνται από
άλλα εκνικά ι/και ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα, για το ίδιο φυςικό
αντικείμενο,
να μποροφν να τεκμθριϊςουν τον υπεφκυνο φορζα για τθ λειτουργία ι τθ
ςυντιρθςθ όπου απαιτείται.
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4.16 Δαπάνεσ βάςει απλοποιθμζνου κόςτουσ : Δεν αθορά ηις παρούζες δράζεις
Στο παρόν κεφάλαιο, θ ΟΤΔ, εφόςον επιλζξει ότι για τον τφπο των
προκθρυςςόμενων δράςεων δφνανται να δθλωκοφν δαπάνεσ προςδιοριηόμενεσ
βάςει μεκόδου/ων απλοποιθμζνου κόςτουσ, περιγράφει αναλυτικά τθ μζκοδο
απλοποιθμζνου κόςτουσ, προκειμζνου οι δυνθτικοί δικαιοφχοι να καταρτίςουν
ανάλογα το χρθματοδοτικό ςχζδιο τθσ πρόταςισ τουσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ΟΤΔ παρακζτει τισ εξισ πλθροφορίεσ:
 Ρροςδιορίηει με ςαφινεια τουσ τφπουσ των πράξεων ι το μζροσ των επί
μζρουσ δράςεϊν τουσ και τθν μζκοδο απλοποιθμζνου κόςτουσ που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό των δαπανϊν τουσ. Ενθμερϊνει τουσ
δικαιοφχουσ ότι για τισ δαπάνεσ που κα δθλϊςουν βάςει απλοποιθμζνου
κόςτουσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν
εγγράφων.
 Ανάλογα με τθ μζκοδο απλοποιθμζνου κόςτουσ πλθροφορεί για τα εξισ:


Μζθοδοσ μοναδιαίου κόςτουσ
Ρροςδιορίηεται το μοναδιαίο κόςτοσ ςε ευρϊ και θ μονάδα μζτρθςθσ.
Βάςει του μοναδιαίου κόςτουσ και τον αρικμό των μονάδων που κα
προκφψουν από τθν ανάλυςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ / του
υποζργου / επί μζρουσ δράςεων, οι δικαιοφχοι κα υπολογίςουν τθ
δθμόςια δαπάνθ (ωσ κατ’ αποκοπι ποςό) τθσ πράξθσ, του υποζργου, ι των
επί μζρουσ δράςεων.



Μζθοδοσ κατ’ αποκοπή ποςό (LumpSum)_
Ρροςδιορίηεται το κατ’ αποκοπι ποςό ςε ευρϊ, το οποίο δφνανται οι
δικαιοφχοι να το δθλϊςουν ωσ ςυνολικι επιλζξιμθ δαπάνθ των πράξεων, ι
των υποζργων, ι των επί μζρουσ δράςεων με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ
≤100.000 ευρϊ.
Στισ περιπτϊςεισ που θ πρόςκλθςθ απευκφνεται ςε ονοματιςμζνουσ ι
μικρό αρικμό δικαιοφχων, θ ΟΤΔ δφναται να προςδιορίςει το κατ’
αποκοπι ποςό κατά τθν αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ πράξθσ ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ και κατάλλθλα τεκμθριωμζνου προ/ςμοφ που δθλϊνεται από
τουσ δικαιοφχουσ ςτο τεχνικό δελτίο πράξθσ (Τμιμα Η: χρθματοδοτικό
ςχζδιο υποζργου εκτζλεςθσ με ίδια μζςα».
Στθν περίπτωςθ που θ ΟΤΔ ορίςει τθν εν λόγω μζκοδο για τθ
χρθματοδότθςθ των δράςεων, ενθμερϊνει τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ
με ςαφι και ρθτό τρόπο ότι, θ οποιαδιποτε απόκλιςθ του εκτελεςκζντοσ
φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ ι του μζρουσ τθσ που εφαρμόηεται θ
μζκοδοσ από το προγραμματιςκζν, ζςτω και κατά το ελάχιςτο, επιφζρει
τθν μθ καταβολι του ςυνόλου του κατ’ αποκοπι ποςοφ.

 Μζθοδοι υπολογιςμοφ ζμμεςων δαπανών ωσ ποςοςτό (%) επί άμεςων
δαπανών τησ πράξησ
Ρροςδιορίηεται το ποςοςτό (%) βάςει του οποίου οι δικαιοφχοι μποροφν
να υπολογίςουν τισ ζμμεςεσ δαπάνεσ τθσ πράξθσ ι υποζργου τθσ επί
άμεςων δαπανϊν τθσ πράξθσ ι του υποζργου τθσ αντίςτοιχα, κακϊσ και
τισ κατθγορίεσ άμεςων δαπανϊν οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ
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υπολογιςμοφ των ζμμεςων δαπανϊν. Οι μζκοδοι αυτοί είναι οι εξισ:
 Ροςοςτό ….% επί των άμεςων δαπανϊν τθσ πράξθσ ι του υποζργου (το
φψοσ του ποςοςτοφ, το οποίο δεν μπορεί να ανζλκει πάνω από το 25%,
προςδιορίηεται από τθν ΟΤΔ)
 Ροςοςτό ….% επί των άμεςων δαπανϊν τθσ πράξθσ ι του υποζργου (το
φψοσ του ποςοςτοφ, το οποίο δεν μπορεί να ανζλκει πάνω από 7%,
προςδιορίηεται από τθν ΟΤΔ)
 Ροςοςτό ….% επί των άμεςων δαπανϊν προςωπικοφ τθσ πράξθσ ι του
υποζργου (το φψοσ του ποςοςτοφ, το οποίο δεν μπορεί να ανζλκει
πάνω από το 15%, προςδιορίηεται από τθν ΟΤΔ)
 Μζθοδοσ υπολογιςμοφ των δαπανών (άμεςεσ και ζμμεςεσ) ωσ ποςοςτό (%)
επί των άμεςων δαπανών προςωπικοφ
Ρροςδιορίηεται το ποςοςτό ….% επί των άμεςων δαπανϊν προςωπικοφ, με
βάςθ το οποίο υπολογίηονται οι υπόλοιπεσ δαπάνεσ τθσ πράξθσ (το φψοσ
του ποςοςτοφ δεν μπορεί να ανζλκει άνω του 40%, προςδιορίηεται από
τθν ΟΤΔ και ζχει εφαρμογι μόνο ςτισ πράξεισ ΕΚΤ)
5

ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ

5.1

H αίτθςθ ςτιριξθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ΟΡΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS)
ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά/ζγγραφα για τα οποία ορίηεται ωσ
υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι υποβολι. Για τον ςκοπό αυτό, απαιτείται τα ςτελζχθ του
δυνθτικοφ δικαιοφχου, να διακζτουν ατομικό κωδικό πρόςβαςησ ςτο ΟΠΑΑ.


Οδθγίεσ για ζκδοςθ κωδικοφ χριςτθ ςτο ΟΡΣΑΑ βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ
του ΟΡΕΚΕΡΕ (www.opekepe.gr), ςτον ςφνδεςμο «ΕΦΑΜΟΓΕΣ», «ΟΡΣΑΑ 2014 2020 (Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ)», Οδθγίεσ για
τθν πρόςβαςθ των Δικαιοφχων Δθμοςίων Ζργων ςτο ΟΡΣΑΑ» ι ςτο
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekd
osh.pdf
Η προκεςμία υποβολισ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 60 θμερϊν από τθν
δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
Τα δικαιολογθτικά/ζγγραφα για τα οποία είναι υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι υποβολι,
εμφανίηονται ςτο ΟΡΣΑΑ με τθν ζνδειξθ: «ΝΑΙ» ςτο πεδίο: «Υποχρζωςθ
επιςφναψθσ». Τα δικαιολογθτικά/ζγραφα, τα οποία δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά
εμφανίηονται ςτο ΟΡΣΑΑ με τθν ζνδειξθ: «ΟΧΙ» ςτο πεδίο: «Υποχρζωςθ
επιςφναψθσ».
Το ςφνολο των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για κάκε υποδράςθσ αναφζρονται
ςτουσ ςχετικοφσ Ρίνακεσ του παραρτιματοσ ςτα ςυνθμμζνα τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ (βλ. Οδθγό διοικθτικοφ ελζγχου αιτιςεων ςτιριξθσ).
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Επιπλζον, θ υπογεγραμμζνθ αίτθςθ ςτιριξθσ και όλα τα δικαιολογθτικά/ζγγραφα
υποβάλλονται ςτθν ΟΤΔ Αναπτυξιακι Τρικάλων Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε., ςτθ διεφκυνςθ Ιωαννίνων 84, 42200, Καλαμπάκα.
Η ΟΤΔ ζχει τθν δυνατότθτα να ηθτιςει, ςε πρωτότυπο, ζνα δικαιολογθτικό για το
οποίο αμφιβάλει για τθν γνθςιότθτά του, ι τα ςχζδια ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτο
αρχικό λογιςμικό που παριχκθςαν.
5.2

Για δράςεισ που δεν ενζχουν ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ όπωσ
αναφζρεται ςτο άρκρο 107 παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2016/C 262/01), είναι απαραίτθτο να περιζχονται ςτο φάκελο
που κα υποβλθκεί προσ αξιολόγθςθ τα εξισ ςτοιχεία:
Εκνικι νομοκεςία βάςει τθσ οποίασ καταδεικνφεται ότι οι εν λόγω υποδομζσ
αποτελοφν «φυςικό μονοπϊλιο», κακϊσ ζχει ανατεκεί μόνο ςτουσ εν λόγω φορείσ θ
αρμοδιότθτα καταςκευισ των ςχετικϊν ζργων. Η προςκόμιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ Ανακοίνωςθσ περί
απουςίασ άμεςου ανταγωνιςμοφ για τισ ςυγκεκριμζνεσ υποδομζσ και περί αμελθτζασ
ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ ςτον τομζα των υποδομϊν ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
αςτικϊν λυμάτων. Πςον αφορά ςτθν προχπόκεςθ περί υποδομισ που δεν είναι
ςχεδιαςμζνθ να ευνοεί επιλεκτικά μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ι κλάδο αλλά
παρζχει οφζλθ για τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ, είναι αναγκαίο από τισ αιτιςεισ
χρθματοδότθςθσ και τα ςυνοδευτικά ζγγραφα να διαςφαλίηεται ότι τα προσ ζνταξθ
ζργα εξυπθρετοφν μια γεωγραφικι περιοχι ςτο ςφνολό τθσ, προκειμζνου να
παρζχονται οφζλθ για το ςφνολο τθσ κοινωνίασ και να διαςφαλίηεται θ αποτροπι τθσ
εφνοιασ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ ι κλάδου δραςτθριότθτασ.

5.3

Ημερομθνία ζναρξησ θλεκτρονικισ υποβολισ πρόταςθσ: 20/06/2018
Ημερομθνία λήξησ θλεκτρονικισ υποβολισ πρόταςθσ: 31/08/2018
Ημερομθνία υποβολισ: Α) αποδεικτικοφ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ
Β) αίτθςθσ ςτιριξθσ και του παραρτιματοσ αυτισ, και
Γ) όλων των ςυνθμμζνων δικαιολογθτικϊν/εγγράφων
ςτθν ΟΤΔ Αναπτυξιακι Τρικάλων Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΡ
Α.Ε.. (εντόσ πζντε θμερολογιακϊν θμερϊν) από τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
Δεν θα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ ςτιριξθσ εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν και
αιτιςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει προθγθκεί θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ ςτο
ΟΡΣΑΑ.

- 25 -

5.4

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική υποβολή ςτο ΟΠΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
(i)

Αίτθςθ Στιριξθσ (επιςυνάπτεται υπόδειγμα).
Λοιπά ςτοιχεία (όπωσ προςδιορίηονται αναλυτικά ςτα Απαιτοφμενα
Δικαιολογθτικά (με τθν ζνδειξθ «Επιςφναψθ ςτο ΟΡΣΑΑ») ςτον Οδθγό
Διοικθτικοφ Ελζγχου Αιτιςεων Στιριξθσ)

(ii) Πλα τα ανωτζρω υποβάλλονται ςε μορφή αρχείου τφπου pdf.
Στθν ΟΤΔ, εκτόσ τθσ υπογεγραμμζνθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, υποβάλλονται ταχυδρομικά
ςε ζντυπθ μορφι όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογθτικά (ακόμα και αυτά που ζχουν
υποβλθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι), κακϊσ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό το οποίο
κεωρεί ο δικαιοφχοσ ότι πρζπει να υποβάλλει με τθν πρόταςι του. Σθμειϊνεται ότι το
παράρτθμα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ υποβάλλεται τόςο ςε ζντυπθ, όςο και ςε
θλεκτρονικι μορφι (π.χ. CD) μαηί με τον ζντυπο φάκελο.
Εφόςον θ αίτθςθ υποβλθκεί επιτυχϊσ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και θμερομθνία
οριςτικοποίθςθσ, από τθν οποία τεκμαίρεται το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ.
Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι λαμβάνουν αυτοματοποιθμζνο email από το ΟΡΣΑΑ που τουσ
ενθμερϊνει πωσ θ αίτθςθ ςτιριξισ τουσ, «υποβλικθκε επιτυχϊσ ςτθν
θμερομθνία…..… και ζλαβε τον κωδικό …..»
Η ορκι καταχϊρθςθ και υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι, θ
πλθρότθτα του θλεκτρονικοφ φακζλου και θ εμπρόκεςμθ οριςτικοποίθςθ τθσ είναι
τθσ αποκλειςτικισ ευκφνθσ των αιτοφντων.
Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, οι αιτοφντεσ αποδζχονται τθν περαιτζρω
επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των προςωπικϊν δεδομζνων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων. Σε κάκε
περίπτωςθ διαςφαλίηεται θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ δεδομζνων.
5.5

Διόρθωςη – ανάκληςη αιτήςεων ςτήριξησ πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολήσ
Οι αιτοφντεσ μποροφν να διορκϊνουν τθν αίτθςθ ςτιριξθσ και τα ςυνυποβλθκζντα
δικαιολογθτικά, ακόμθ και μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ, εφόςον δεν ζχει παρζλκει
θ καταλθκτικι θμερομθνία που προβλζπεται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Για το ςκοπό
αυτό ακολουκοφν τθ διαδικαςία που προβλζπεται, κατά περίπτωςθ, ςτο ΟΡΣΑΑ.
Εφόςον θ διόρκωςθ αφορά και ςε δικαιολογθτικά που ζχουν ιδθ υποβλθκεί ςε
ζντυπθ μορφι, αυτά αποςτζλλονται εκ νζου ςτθν ΟΤΔ για τθν αντικατάςταςι τουσ.
Ρζραν των ανωτζρω οι αιτοφντεσ δφναται να ανακαλζςουν τθν αίτθςθσ ςτιριξθσ εν
όλο ι εν μζρει μετά από ςχετικό αίτθμά τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Καν.
809/2014. Η ανάκλθςθ επαναφζρει τον αιτοφντα ςτθ κζςθ που βρίςκονταν πριν
υποβάλλει τα εν λόγω ζγγραφα ι τμιματα των εν λόγω εγγράφων που ανακαλεί.
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6

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

6.1 Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ (αξιολόγθςθ) των υποβλθκειςϊν αιτιςεων ςτιριξθσ
πραγματοποιείται μζςω του ΟΡΣΑΑ και θ αξιολόγθςθ είναι ςυγκριτικι.
Κατά τθ διενζργεια του διοικθτικοφ ελζγχου δφναται να ηθτθκεί, θ υποβολι
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινιςεων, εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ του ςχετικοφ εγγράφου ςτον δυνθτικό δικαιοφχο.
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία είναι αυτά τα οποία, προβλζπονταν ςτθν πρόςκλθςθ,
εκδόκθκαν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και διορκϊνουν προφανι
ςφάλματα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ι/και των δικαιολογθτικϊν που τθ ςυνοδεφουν.
Οι διευκρινίςεισ είναι ςτοιχεία που ηθτοφνται με ςκοπό τθν αποςαφινιςθ των
υποβλθκζντων ςτοιχείων και τθν καλφτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο ΟΡΣΑΑ τα ςυμπλθρωματικά
ςτοιχεία και οι διευκρινιςεισ, για τα οποία ορίηεται ωσ υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι
τουσ υποβολι τουσ και ταυτόχρονα ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνει με υπογεγραμμζνθ
επιςτολι υποβολισ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινιςεων, τθν ΟΤΔ, εντόσ
τθσ οριηόμενθσ από τθν πρόςκλθςθ προκεςμίασ. Τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και οι
διευκρινιςεισ ςτοιχείων, για τα οποία δεν ορίηεται ωσ υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι
υποβολι τουσ ςτο ΟΡΣΑΑ, υποβάλλονται ςυνθμμζνα τθσ υπογεγραμμζνθσ επιςτολισ
υποβολισ και ςυμπλθρϊνουν τον φάκελο τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
6.2 Αρχικά ελζγχεται από Επιτροπι τθσ ΟΤΔ θ εμπρόκεςμθ υποβολι, θ επιλεξιμότθτα του
δικαιοφχου, θ ςυμμόρφωςθ με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τισ δεςμεφςεισ και άλλεσ
υποχρεϊςεισ που ςυνδζονται με τθν ενζργεια για τθν οποία ηθτείται ςτιριξθ,
ςφμφωνα με τον «Οδθγό Διοικθτικοφ Ελζγχου Αιτιςεων Στιριξθσ».
6.3 Στθ ςυνζχεια οι αιτιςεισ βακμολογοφνται με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ και
προςδιορίηεται ο ςυνολικόσ εγκρινόμενοσ προχπολογιςμόσ και το ιςχφον ποςοςτό
ςτιριξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και το «εφλογο κόςτοσ» των προτεινόμενων δαπανϊν,
όπου απαιτείται.
6.4 Τα αποτελζςματα αποτυπϊνονται ςε κατάλλθλο φφλλο διοικθτικοφ ελζγχου
κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ, όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτο ΟΡΣΑΑ.
6.5 Με βάςθ τα ωσ άνω αποτελζςματα οι επιτροπζσ ςυντάςςουν πίνακα αποτελεςμάτων,
ςτον οποίο περιλαμβάνονται οι παραδεκτζσ – βακμολογθκείςεσ και οι μθ παραδεκτζσ
αιτιςεισ ςτιριξθσ. Οι παραδεκτζσ αιτιςεισ κατατάςςονται με φκίνουςα βακμολογικι
ςειρά, ανά υπο-δράςθ. Στον πίνακα κατάταξθσ περιλαμβάνονται:
1. οι αιτιςεισ που κρίνονται παραδεκτζσ προσ ςτιριξθ, των οποίων ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ δθμόςιασ δαπάνθσ δεν υπερβαίνει ακροιςτικά τον αντίςτοιχο
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τθσ πρόςκλθςθσ και των οποίων θ βακμολογία είναι μεγαλφτερθ από ςαράντα
(40) για κάκε υποδράςθ. Στισ περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται θ επιμζρουσ
βακμολόγθςθ του/των κριτθρίου/ων με τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα.
2. το οικονομικό αντικείμενο των αιτιςεων, ζτςι όπωσ διαμορφϊκθκε από το
διοικθτικό ζλεγχο.
3. οι αιτιςεισ οι οποίεσ, πλθροφν μεν τα απαιτοφμενα κριτιρια, αλλά δεν κρίνονται
καταρχήν παραδεκτζσ, λόγω εξάντλθςθσ τθσ διατικζμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ
τθσ πρόςκλθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ.
4. οι αιτιςεισ που κρίνονται μη παραδεκτζσ προσ ςτιριξθ και οι λόγοι απόρριψισ
τουσ.
6.6 Ακολοφκωσ θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ πραγματοποιεί δειγματολθπτικό
ζλεγχο και θ ΟΤΔ, δθμοςιοποιεί τον τελικό πίνακα αποτελεςμάτων. Ο τελικόσ πίνακασ
αποτελεςμάτων ςυνοδεφεται από ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθν πρόςβαςθ των
αιτοφντων ςτο αναλυτικό αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου, όπωσ αυτό
απεικονίηεται ςτο ΟΡΣΑΑ.
Οι αιτιςεισ που κρίνονται παραδεκτζσ προσ ςτιριξθ, ςφμφωνα με το ςθμείο 1τθσ
παραγράφου 6.5, εντάςςονται ςτο Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 6.7.
Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι λαμβάνουν αυτοματοποιθμζνο email από το ΟΡΣΑΑ που τουσ
ενθμερϊνει για το αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου (κετικό ι αρνθτικό). Στθν
περίπτωςθ που το αποτζλεςμα είναι αρνθτικό, το αυτοματοποιθμζνο email
παραπζμπει τουσ δυνθτικοφσ υποψθφίουσ ςτο ςφνδεςμο του ΟΡΣΑΑ ϊςτε να
ενθμερωκοφν για τουσ λόγουσ απόρριψθσ κακϊσ και για το δικαίωμα, τθν προκεςμία
και τόπο υποβολισ τθσ προςφυγισ.
Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι ζχουν δικαίωμα ενδικοφανοφσ προςφυγήσ κατά του τελικοφ
Ρίνακα Αποτελεςμάτων, θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο ΟΡΣΑΑ και
αποςτζλλει το αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτθν ΟΤΔ. Η προςφυγή υποβάλλεται εντόσ 15
ημερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςτον δικαιοφχο, του τελικοφ Ρίνακα Αποτελεςμάτων και
εξετάηεται από επιτροπι προςφυγϊν τθσ ΟΤΔ.
Με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ των προςφυγϊν από τθν επιτροπι προςφυγϊν,
ςυντάςςεται ο τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ τθσ αρχικισ αξιολόγθςθσ και εγκρίνεται, με
απόφαςθ τθσ ΕΔΡ, με τισ τελικά επιλεγμζνεσ αιτιςει ςτιριξθσ.
Η ΟΤΔ ενθμερϊνει ατομικά όλουσ τουσ αιτοφντεσ για το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ
των προςφυγϊν, με απόδειξθ παραλαβισ.
6.7 Για τισ αιτιςεισ που επιλζχκθκαν προσ ςτιριξθ εκδίδεται απόφαςθ ζνταξθσ πράξεων,
με τθν οποία κάκε αίτθςθ χαρακτθρίηεται ωσ πράξθ του ΡΑΑ κατά τθν ζννοια του
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άρκρου 2.(9) Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Η ζκδοςη απόφαςησ ζνταξησ τθσ πράξθσ
(ςυνθμμζνο υπόδειγμα) πραγματοποιείται ςτο ΟΡΣΑΑ με ευκφνθ τθσ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ
Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και δφναται να περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ πράξεισ. Η
εν λόγω απόφαςθ εκδίδεται από τον Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ.
Η Απόφαςθ αναρτάται από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ ςτο πρόγραμμα
"ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και αποςτζλλεται ςτο ΡΑΑ, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΑΑ και ςτθ
ςυνζχεια κοινοποιείται ςτθν ΟΤΔ Αναπτυξιακι Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε.
Η ΟΤΔ αποςτζλλει ςτουσ δικαιοφχουσ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ, θ οποία ενζχει ιςχφ
ςφμβαςησ, ταχυδρομικά, με απόδειξθ παραλαβισ και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο,
ςτισ διευκφνςεισ που ζχουν δθλωκεί κατά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ.
Είναι δυνατό για μια πράξθ να αρκεί θ ζνταξι τθσ από το ΡΑΑ 2014-2020 λόγω
τεκμθριωμζνων αδυναμιϊν εκτζλεςισ τθσ ι μθ τιρθςθσ των όρων τθσ ςχετικισ
Απόφαςθσ Ζνταξθσ Ρράξθσ.
Οι δικαιοφχοι ζχουν το δικαίωμα να αποςφρουν, ανά πάςα, ςτιγμι τθν αίτθςθ
ςτιριξθσ που ζχουν υποβάλει, χωρίσ να παραβιάηεται θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ
των δικαιοφχων.
7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

7.1

Για αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι των προτάςεων, τθν
ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων ςτιριξθσ και άλλεσ διευκρινίςεισ υπεφκυνοσ/οι είναι: ο κ.
Κουτισ Βάϊοσ, ο κ. Καηαντηισ Ευριπίδθσ και θ κ. Θυμιάκου Γλυκερία, τθλζφωνο 24320
25370, e-mail: kenakap@kenakap.gr.

7.2

7.3

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ για το ΡΑΑ 2014-2020, το ςφςτθμα διαχείριςθσ του ΡΑΑ
2014-2020, το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ των πράξεων που εντάςςονται ςτο ΡΑΑ
2014-2020, τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν των πράξεων, κακϊσ και
οποιαδιποτε πλθροφορία για τθν υποβολι των αιτιςεων ςτιριξθσ, βρίςκονται ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.agrotikianaptixi.gr ή ςτην ιςτοςελίδα τησ ΟΣΔ
http://www.kenakap.gr/. Οι ανωτζρω δικτυακοί τόποι αποτελοφν βαςικό εργαλείο
επικοινωνίασ τθσ ΟΤΔ με το ςφνολο των ενδιαφερομζνων για το ΡΑΑ 2014-2020 και
ανακοινϊνεται ςε αυτόν κάκε ςχετικι πλθροφορία.
Η ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 και θ ΟΤΔ Αναπτυξιακή Σρικάλων ΑΑΕ ΟΣΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
μεριμνοφν για τθν ευρεία δθμοςιοποίθςθ, μζςω του τφπου και θλεκτρονικά, τθσ
πρόςκλθςθσ, οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι όλοι οι δυνθτικοί δικαιοφχοι ζλαβαν
ζγκαιρα γνϊςθ για τθν φπαρξθ και το περιεχόμενο τθσ πρόςκλθςθσ. Επιπλζον, θ
πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΑΑ ι/και τθσ ΟΤΔ ι/και του ΕΣΡΑ και
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Σε κάκε περίπτωςθ, τθρείται
αρχείο με τα αποδεικτικά ςτοιχεία δθμοςιοποίθςισ τθσ.

- 29 -

Για τισ περιπτϊςεισ δικαιοφχων που ζχουν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα υλοποίθςθσ
των προκθρυςςόμενων μζτρων/υπομζτρων/δράςεων, θ πρόςκλθςθ αποςτζλλεται ςε
αυτοφσ και δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΑΑ και τθσ ΟΤΔ.
Το κείμενο που δθμοςιεφεται μπορεί να αποτελεί περίλθψθ τθσ πλιρουσ πρόςκλθςθσ
και παραπζμπει ςε αναλυτικό πλθροφοριακό υλικό, το οποίο τίκεται ςτθ διάκεςθ των
ενδιαφερομζνων ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, είτε από τθν ζδρα τθσ ΟΤΔ,
είτε μζςω του διαδικτφου.
Η περίλθψθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ πρζπει κατϋ ελάχιςτον να
δθμοςιευκεί μία φορά ςε μία εφθμερίδα ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι
παρζμβαςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.
Επίςθσ, ενδείκνυται θ λιψθ πρόςκετων μζτρων δθμοςιοποίθςθσ, όπωσ:


οργάνωςθ ανοικτϊν θμερίδων ενθμζρωςθσ,



οργάνωςθ Γραφείου Υποςτιριξθσ (Help Desk), ϊςτε να παρζχονται κατά
ενιαίο και τυποποιθμζνο τρόπο πλθροφορίεσ
προσ τουσ δυνθτικοφσ
δικαιοφχουσ.

Ο Πρόεδροσ τησ ΕΔΠ CLLD LEADER
ινάνησ Χρήςτοσ
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Συνημμζνα:
Τα παρακάτω ςυνθμμζνα βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.agrotikianaptixi.gr
ι/και τθσ ΟΤΔ Αναπτυξιακι Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε. www.kenakap.gr
1.

Υπόδειγμα Αίτθςθσ ςτιριξθσ / Ραράρτθμα αίτθςθσ ςτιριξθσ

2.

Οδθγόσ Διοικθτικοφ Ελζγχου Αιτιςεων Στιριξθσ (Ρεριζχει μεταξφ άλλων Κριτιρια
Επιλεξιμότθτασ, Κριτιρια Επιλογισ, Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων, Απαιτοφμενα
Δικαιολογθτικά κτλ)

3.

Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ Υποζργου με Κδια Μζςα (εφόςον απαιτείται)

4.

Υπόδειγμα χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ υπολογιςμοφ κακαρϊν εςόδων και οδθγίεσ
ςυμπλιρωςθσ για τα ζργα που παράγουν ζςοδα *εφόςον απαιτείται+

5.

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ Ε.I.1_4 ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΚΑΘΑΩΝ_ΕΣΟΔΩΝ_ΡΑΞΕΩΝ_300715

6.

Οδθγόσ ΕΣΡΑ 2014-2020 για τθν αρχικι αξιολόγθςθ τθσ φπαρξθσ κρατικισ ενίςχυςθσ
ςτθν πράξθ (Ο.Ι.1_1_ΡΑΑΤ_ΙΙΙ_ΚΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_301015)

7.

Οδθγόσ ΕΣΡΑ 2014-2020: Εξαςφάλιςθ Ρροςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία
(Ο.I.1_1_ΡΑΑΤ_II_ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_301015)

8.

Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΚΥΑ
Ζγκριςθσ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Επιπτϊςεων του ΡΑΑ 2014-2020

9.

Ρίνακασ αποτφπωςθσ αναγκαίων τεχνικϊν υποςτθρικτικϊν μελετϊν και τθσ ωρίμανςθσ
τθσ πράξθσ (Δ1)

10. Ρίνακασ αποτφπωςθσ αδειϊν και εγκρίςεων τθσ πράξθσ και του βακμοφ προόδου
αυτϊν (Δ2)
11. Υπόδειγμα Απόφαςθσ Ζνταξθσ
12. Υπόδειγμα Απόρριψθσ
13. Κατάλογοσ Ρεριοχϊν που Αντιμετωπίηουν Φυςικοφσ Ρεριοριςμοφσ ι Ειδικά
Μειονεκτιματα
14. Ερωτθματολόγιο κρατικϊν ενιςχφςεων ζργων πολιτιςμοφ και ςφγχρονου πολιτιςμοφ
15. Σχζδιο εγγράφου τθσ ΟΤΔ Αναπτυξιακι Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε. για τθν
υποβολι ςυμπλθρωματικϊν/διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων
16. Ρίνακασ Ελάχιςτων Ρεριεχομζνων και Ρεριεχομζνων Φακζλου Δθμόςιασ Σχμβαςθσ
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17. Ρροδιαγραφζσ μελζτθσ αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ οικιςμϊν
18. Ρίνακασ τιμϊν μονάδοσ οικοδομικϊν εργαςιϊν Αναπτυξιακισ Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε.
19. Υποδείγματα

προγραμματικϊν

Συμβάςεων

και

Συμβάςεων

Διαδθμοτικισ

.

Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ
20. Η Υπουργικι Απόφαςθ 13215/2017 (ΦΕΚ 4285/Β/8-12-2017) "Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ
Υπομζτρου 19.2, Μζτρο 19, Τοπικι Ανάπτυξθ με πρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων
(ΤΑΡΤοΚ) του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, για παρεμβάςεισ
Δθμοςίου χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των Τοπικϊν Ρρογραμμάτων".

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ
Οι δικαιοφχοι πράξεων που κα ενταχκοφν ςτο ΡΑΑ αναλαμβάνουν τθν τιρθςθ των
παρακάτω υποχρεϊςεων :
1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i) Να τθροφν τθν Κοινοτικι και Εκνικι Νομοκεςία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και
ιδίωσ όςον αφορά τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθν αειφόρο ανάπτυξθ, τισ κρατικζσ
ενιςχφςεισ, τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, τθ μθ διάκριςθ και τθν
προςβαςιμότθτα Ατόμων με Αναπθρίεσ.
(ii) Να τθροφν τουσ όρουσ ι περιοριςμοφσ που τίκενται, από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ
και Ελζγχου του ΡΑΑ 2014-2020 όπωσ ιςχφει κάκε φορά, από το ειδικό κεςμικό
πλαίςιο εφαρμογισ τθσ πράξθσ (ΥΑ13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Βϋ/8-12-2017)).
2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ
(i) Να τθροφν τουσ όρουσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ και τισ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ
απορρζουν από το άρκρο 20 τθσ ΥΑ13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Βϋ/8-12-2017).
(ii) Να τθροφν το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται
ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
Σε περιπτϊςεισ δθμοςίων ζργων που οι οριςτικζσ μελζτεσ και τα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ, δεν ζχουν υποβλθκεί με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ, τότε κα πρζπει να
ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ εξαμινου από τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου, ενϊ δεν
επιτρζπεται θ υπζρβαςθ του προχπολογιςμοφ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ που
περιλιφκθκε ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ανακαλείται θ απόφαςθ
ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
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Οι δικαιοφχοι οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιςτον ζνα αίτημα πληρωμήσ, εντόσ
ενόσ ζτουσ από την ημερομηνία τησ απόφαςησ ζνταξησ τησ πράξησ, φψουσ
τουλάχιςτον 10%, τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ πράξθσ. Η παραπάνω προκεςμία
ιςχφει με τθν επιφφλαξθ δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν αποφάςεων που αναςτζλλουν
τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ι λόγω ανωτζρασ βίασ.
Οι δικαιοφχοι οφείλουν να ολοκληρϊςουν το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο
τθσ πράξθσ, εντόσ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματόσ τθσ, όπωσ δθλϊνεται ςτθν
αίτθςθ ςτιριξθσ, και εντόσ, το πολφ, τριϊν (3) ετϊν από την ςτιγμή τησ ζνταξησ. Σε
κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν 30-06-2023.
Σε πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο δικαιοφχοσ μπορεί να ηθτιςει παράταςθ
του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ τθσ πράξθσ, θ οποία εγκρίνεται από τισ ΕΥΔ
(ΕΡ) τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν 30-06-2023 και
ςε κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν αρχικι
καταλθκτικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
μιασ πράξθσ μπορεί να παρατακεί για ζξι (6) ακόμα μινεσ, μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΥΕ
ΡΑΑ 2014-2020, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μετά από με αιτιολογθμζνθ αίτθςθ
του δικαιοφχου προσ αυτι. Σε κάκε περίπτωςθ οι παραπάνω παρατάςεισ δεν πρζπει
να υπερβαίνουν τθν 30-06-2023.
Υπερβάςεισ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ των ζργων δφνανται να επιφζρουν
τθν επιβολι ςτο δικαιοφχο λιψθσ διορκωτικϊν μζτρων εντόσ ςυγκεκριμζνων
προκεςμιϊν, αλλά και τθν ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ εν λόγω πράξθσ ι
τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονταν (όταν θ
απόφαςθ ζνταξθσ αφορά πολλζσ πράξεισ).
(iii) Να διαςφαλίηουν το λειτουργικό αποτζλεςμα τθσ πράξθσ, λαμβάνοντασ όλα τα
απαραίτθτα μζτρα για το ςκοπό αυτό, με βάςθ το κανονιςτικό πλαίςιο του φορζα
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ πράξθσ και των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων του,
ςτθν περίπτωςθ που ο φορζασ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ πράξθσ δεν
ταυτίηεται με το δικαιοφχο αυτισ.
(iv) Να λαμβάνουν ζγκριςθ από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ για τισ
διαδικαςίεσ τθσ διακιρυξθσ, ανάκεςθσ και τροποποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και
τροποποίθςθσ τθσ νομικισ δζςμευςθσ ςε ζργα που δεν εκτελοφνται με δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ. Στισ περιπτώςεισ πράξεων που εκτελοφνται με ίδια μζςα, ο δικαιοφχοσ
υποχρεοφται να υποβάλλει ςχζδιο απόφαςθσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου με ίδια
μζςα πριν τθν υπογραφι του, και να υποβάλλει αίτθμα εξζταςθσ για τροποποιιςεισ
αυτισ. Στισ περιπτϊςεισ αρχαιολογικϊν ζργων, ο δικαιοφχοσ κοινοποιεί τθν
απόφαςθ αυτεπιςταςίασ.
(v) Να ενθμερϊνουν ζγκαιρα τθν ΟΤΔ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ πράξθσ, για τθν
υλοποίθςι τθσ και να αποςτζλλουν όλα τα ςχετικά ζγγραφα που αφοροφν ςτθ
φυςικι και οικονομικι υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεςμικό πλαίςιο του μζτρου/υπομζτρου/δράςθσ
ι/και τισ απαιτιςεισ τθσ/ου ΟΤΔ.
(vi) Να πραγματοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν ενθμζρωςθ του ΟΡΣAΑ
με τα δεδομζνα και ζγγραφα των πράξεων που υλοποιοφν και ειδικότερα τα
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δεδομζνα και ζγγραφα προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ που απαιτοφνται για τθ
χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου και των δεικτϊν.
(vii) Να διαςφαλίηουν τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των ςτοιχείων που
υποβάλλουν ςτο ΟΡΣΑΑ, ςφμφωνα με το χρονικό πλαίςιο που προβλζπεται ςτισ
ςχετικζσ διατάξεισ.
(viii)Να παράςχουν ςτθ διαχειριςτικι αρχι και/ι ςτουσ εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ του
ΡΑΑ ι άλλουσ φορείσ που ζχουν εξουςιοδοτθκεί να εκτελοφν κακικοντα για
λογαριαςμό τθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν παρακολοφκθςθ
και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ κακοριςμζνων
ςτόχων και προτεραιοτιτων.

3. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ
(i) Να τθροφν ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα για τθν πράξθ ςτθν οποία κα
καταχωροφνται όλεσ οι δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν πλιρωσ προσ τισ δαπάνεσ που
δθλϊνονται ςτθν ΟΤΔ μζςω των αιτιςεων πλθρωμισ.
(ii) Να υποβάλλουν (εφόςον απαιτείται από τθ φφςθ του ζργου) ςτθν ΟΤΔ, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ:
α) ςτοιχεία για τουσ δθμιουργοφμενουσ τόκουσ από τθ χρθματοοικονομικι
διαχείριςθ των διατικζμενων πόρων.
β) επικαιροποιθμζνθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ για τον προςδιοριςμό των
κακαρϊν εςόδων για τα ζργα που παράγουν ζςοδα, εφόςον για τον
προςδιοριςμό των κακαρϊν εςόδων εφαρμόηεται θ εν λόγω μζκοδοσ.
Στθν περίπτωςθ πράξθσ / ζργου όπου ο υπολογιςμόσ των κακαρϊν εςόδων του
βαςίηεται ςτθ μζκοδο του κατ’ αποκοπι ποςοςτό (flatrate) δεν απαιτείται να
γίνει κάποια προςαρμογι ςτο ποςοςτό χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ ςτθν τελικι
αίτθςθ πλθρωμισ που υποβάλλει ο δικαιοφχοσ.
Στθν περίπτωςθ πράξθσ / ζργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατι θ εκ των
προτζρων εκτίμθςθ των εςόδων, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει
ετθςίωσ ςτοιχεία για τα κακαρά ζςοδα τθσ πράξθσ για περίοδο τριϊν ετϊν από
τθν ολοκλιρωςι τθσ ζωσ τθν προκεςμία για τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ
ολοκλιρωςθσ του ΡΑΑ, αναλόγωσ με το ποια χρονικι ςτιγμι προθγείται.
Στθν περίπτωςθ πράξθσ, θ οποία παράγει άμεςα ζςοδα μόνο κατά τθν
υλοποίθςι τθσ, τα οποία ωςτόςο δεν ελιφκθςαν υπόψθ κατά το χρόνο ζγκριςθσ
τθσ πράξθσ, θ επιλζξιμθ δαπάνθ τθσ πράξθσ μειϊνεται κατά τα κακαρά ζςοδα
που παριχκθςαν άμεςα κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, το αργότερο κατά τθν
αίτθςθ τελικισ πλθρωμισ που υποβάλλει ο δικαιοφχοσ.
(iii) Σε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε ότι αφορά τθ
πράξθ, αυτι μπορεί να προζρχεται από ίδια κεφάλαια ι τραπεηικό δανειςμό ι/και
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ςυνδυαςμό τουσ. Η απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται να τεκμθριϊνεται,
είτε με υπεφκυνθ διλωςθ του δικαιοφχου, είτε με ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο.
4. ΕΠΙΚΕΨΕΙ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i) Να κζτουν ςτθ διάκεςθ, εφόςον ηθτθκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των
πράξεων και για όςο χρόνο ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται για τθν τιρθςι τουσ, όλα τα
ζγγραφα, δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τθσ πράξθσ, ςτθν Ειδικι Υπθρεςία
Διαχείριςθσ του ΡΑΑ, Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ του ΡΑΑ, ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ
Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ, ΟΡΕΚΕΡΕ, Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και ςε όλα τα
ελεγκτικά όργανα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
(ii) Να αποδζχονται επιτόπιεσ επιςκζψεισ από τθν ΟΤΔ και τουσ αρμόδιουσ με τθν
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ φορείσ και επιτόπιουσ ελζγχουσ από όλα τα αρμόδια εκνικά
και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόςο ςτθν ζδρα τουσ, όςο και ςτουσ χϊρουσ
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, και να διευκολφνουν τον ζλεγχο προςκομίηοντασ
οποιοδιποτε ςτοιχείο που αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, εφόςον ηθτθκοφν.
(iii) Να τθροφν τισ ακόλουκεσ μακροχρόνιεσ δεςμεφςεισ, προκειμζνου οι πράξεισ να
διατθριςουν το δικαίωμα τθσ ςυνειςφοράσ των Ταμείων:
Για όλεσ τισ πράξεισ που υλοποιοφνται ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,
εντόσ πζντε (5) ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι να μθν επζλκει:
 παφςθ ι μετεγκατάςταςθ τθσ δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ περιοχισ του
τοπικοφ προγράμματοσ
 αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ενόσ ςτοιχείου υποδομισ θ οποία
παρζχει ςε μια εταιρεία ι δθμόςιο οργανιςμό αδικαιολόγθτο πλεονζκτθμα
 ουςιαςτικι μεταβολι που επθρεάηει τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ ι τθν εφαρμογι
των όρων που κα μποροφςαν να υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ. Ωσ
ενδεικτικι περίπτωςθ ουςιαςτικισ μεταβολισ αναφζρεται και θ διαπίςτωςθ
περί πλθμμελοφσ ςυντιρθςθσ των ζργων από τουσ δικαιοφχουσ, με
αποτζλεςμα αυτά να μθν είναι πλζον λειτουργικά.
Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται κάκε ζτοσ και ςτα πλαίςια τθσ διάρκειασ των
μακροχρονίων υποχρεϊςεων τουσ, να αποςτζλλουν θλεκτρονικά ι εγγράφωσ ςτθν
ΟΤΔ, αποδεικτικά τιρθςθσ των μακροχρονίων υποχρεϊςεϊν τουσ, ζωσ τισ 31-122023 και ςτο μετζπειτα χρονικό διάςτθμα των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων τουσ
ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ.
Η τιρθςθ των μακροχρονίων υποχρεϊςεων ελζγχεται, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
πράξθσ, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
5. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
(i) Να αποδζχονται ότι τα ςτοιχεία τουσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςφμφωνα με το άρκρο
111 του Καν. 1306/2013 και ότι τα ςτοιχεία ενδζχεται να αποτελζςουν αντικείμενο
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επεξεργαςίασ από τισ αρχζσ ελζγχου και διερεφνθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ
Χϊρασ. Σε κάκε περίπτωςθ τθροφνται οι διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ και του
Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προςταςίασ των δεδομζνων.
(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ/δθμοςιότθτασ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 25 τθσ ΥΑ13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Βϋ/8-12-2017), όπωσ ιςχφει και
ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν
ιςτοςελίδα του ΡΑΑ 2014-2020 ι/και τθσ ΟΤΔ.
6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ
Να αποδζχονται ότι τα μθνφματα που αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ που ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ επζχουν
κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των ζννομων ςυνεπειϊν και
προκεςμιϊν.
7. ΚΤΡΩΕΙ
Η μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, δφναται να επιφζρει τθν
ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και τθν επιβολι των διατάξεων για τθν ανάκτθςθ
των ποςϊν ωσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων.
Στισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται ότι ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία
προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ ι δεν δθλϊνει τα απαραίτθτα ςτοιχεία λόγω
αμελείασ, θ ςτιριξθ δεν καταβάλλεται ι ανακτάται εξ’ ολοκλιρου.
Επιπλζον, ο δικαιοφχοσ που δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει
ενίςχυςθ, αποκλείεται από το υπομζτρο 19.2 για το θμερολογιακό ζτοσ τθσ
διαπίςτωςθσ κακϊσ και για το επόμενο.
Δεν επιβάλλονται διοικθτικζσ κυρϊςεισ όταν θ μθ ςυμμόρφωςθ οφείλεται ςε
ανωτζρα βία, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014.
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