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ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
137/Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον
εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α).
2. Το Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983)
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3. Το Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών διά την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και
ρυθμίσεως

συναφών

θεσμικών

και

οργανωτικών

θεμάτων»

(ΦΕΚ

280/Α/21.11.1979)
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με
αρ. 37610/31.10.01 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας, Χρ. Πάχτα» (ΦΕΚ 1485/31.10.01).
5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αρ.
ΔΙΟΕ/27081/1039386/441/Α0006/21.04.2000
Υπουργού

Οικονομικών

στους

«Ανάθεση

Υφυπουργούς

αρμοδιοτήτων
Οικονομικών»

του
(ΦΕΚ

571/Β/21.04.2000).
6. Το άρθρο 28 παρ. δ του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων,
τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των
επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992).
7. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και

άλλες

διατάξεις»

και

ειδικότερα

τα

άρθρα

96

και

επόμενα

(ΦΕΚ

247/Α/27.11.1995).
8. Το Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000).
9. To N. 2945/2001 «Εθνικό Σύστημα προστασίας αγροτικής δραστηριότητας και
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας» (ΦΕΚ 223/Α/8.10.2001)
10. Το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα
μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110/Α/17.5.2002).
11. Το Ν.Δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α/5.11.1974), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την
γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α/30.12.1983) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2512/1997
«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
138/Α/27.6.1997).
12. Το Π.Δ. 4/2002 σχετικά με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης
και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002).
13. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμ. 2007892/461/27-5-1998
«Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς
πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της υλοποίησης
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κοινοτικών πολιτικών» (ΦΕΚ 606/Β/16.6.1998), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμ. 2/57858/Γ0041/4-8-2000 (ΦΕΚ
1079/Β/31.8.2000).
14. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας με αριθ.
334242/2001 «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τίτλο:
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER +»
(ΦΕΚ 133/Β/9-2-2001).
15. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης,

Οικονομικών

και

Γεωργίας

με

αριθμ.

399570/10-10-2001

«Σύσταση Διοικητικού τομέα προγραμματισμού και εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ
1363/Β/18.10.2001).
16. Την κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας με αριθ. 19/23.1.2002
Παρακολούθησης

Επιχειρησιακού

για τη συγκρότηση της Επιτροπής
Προγράμματος

κοινοτικής

πρωτοβουλίας

LEADER+, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 35 του Καν. 1260/1999 του Συμβουλίου
(ΦΕΚ 95/Β/31-1-2002).
17. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας με αριθ.
450/29.8.2001 σχετικά με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την περίοδο 2000-2006 και όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά.
18. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας

με αριθμ.

451/2001 «για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά (ΦΕΚ 1137/Β/2001).
19. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης με αριθ.
471/272331/4816/10.7.2002

«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και

τάξεων τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
είναι δυνατό να εντάσσονται στα Ε.Π. αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας και των ΠΕΠ
κατά τη Γ΄ προγραμματική περίοδο ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης αγροτουρισμού»
και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά (ΦΕΚ 234/Β/ 2002).
20. Τα άρθρα 87 (πρώην άρθρο 92), 88 (πρώην άρθρο 93), 89 (πρώην άρθρο 94) της
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Κρατικές ενισχύσεις».
21. Τα άρθρα 32 (πρώην άρθρο 38), 33 (πρώην άρθρο 39), 34 (πρώην άρθρο 40), 35
(πρώην άρθρο 41), 36 (πρώην άρθρο 42) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Η Γεωργία».
22. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91 (L198) «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα
είδη διατροφής», όπως ισχύει.
23. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/92 (L 208) «για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και της ονομασίας προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων».
24. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2082/92 (L 208) «για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων».
25. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2019/1993 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 για τη
θέσπιση ειδικών μέτρων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των μικρών
νησιών του Αιγαίου Πελάγους (Ε.Ε. L 184/27.7.1993), ο οποίος τροποποιήθηκε με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 442/2002 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 «Για
την τροποποίηση του Καν. (ΕΟΚ) 2019/1993 για την θέσπιση ειδικών μέτρων για
ορισμένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των μικρών νησιών του Αιγαίου
Πελάγους» και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 11 αυτού (Ε.Ε. L 68/4/12.3.2002).
26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L
312/23-12-95).
27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για την
εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων Κρατικών ενισχύσεων, όπως
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 αντίστοιχα (Ε.Ε. L 142/1/14.5.1998).
28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου «Για την στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών» (Ε.Ε. L
160/80/26.6.1999).
29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 445/2002 της Επιτροπής «Περί λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για την στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (Ε.Ε. L 74/1/15-3-2002).
30. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1258/99 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 «Περί
χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής».
31. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά ταμεία» (Ε.Ε. L 161/26.6.1999), όπως τροποποιήθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1447/2001 του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 198/1/21.7.2001).
32. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000 «για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του
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Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία» (Ε.Ε. L 193/39/29.7.2000).
33. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής της 2ης Μαρτίου 2001 «Για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του
Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων
των διαρθρωτικών ταμείων» (Ε.Ε. L 63/21/13.3.2001).
34. Τον Κανονισμό (ΕΚ)

448/2001 της Επιτροπής της 2ης Μαρτίου 2001

«Για τη

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων
στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων» (Ε.Ε. L
64/13/6.3.2001).
35. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1783/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Ε.Ε. L
213/1/13.8.99).
36. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου

«Σχετικά

με

το

Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό

Ταμείο»

(Ε.Ε.

L

213/5/13.8.1999).
37. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1804/99 (L 222) «Για συμπλήρωση για τα κτηνοτροφικά
προϊόντα του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής».
38. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000

«Για τις

δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα Κράτη
Μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων» (Ε.Ε. L
130/30/31.5.2000).
39. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 643/2000 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2000 «Για τον
τρόπο χρησιμοποίησης του ΕΥΡΩ κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των
διαρθρωτικών ταμείων» (Ε.Ε. L 78/4/29.3.2000).
40. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 68/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 «Σχετικά
με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις για
επαγγελματική εκπαίδευση» (Ε.Ε. L 10/20/13.1.2001).
41. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 «Για την
εφαρμογή των άρθρων 87 κα 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας» (Ε.Ε. L 10/30/13.1.2001).
42. Toν Κανονισμό (ΕΚ) 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 «Σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις Κρατικές ενισχύσεις
προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» (Ε.Ε. L 10/33/13.1.2001).
43. Την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της, την Οδηγία 81/645/ΕΟΚ, την
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Οδηγία 85/148/ΕΟΚ, την Οδηγία 93/66/ΕΟΚ περί του Κοινοτικού καταλόγου των
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας.
44. Την Απόφαση με αριθμ. (98/C 74/06) της Επιτροπής Ε.Κ. «Κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με τις Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα» (Ε.Ε. C
74/9/10.3.1998).
45. Την Απόφαση SG (2000) D/100661/21-1-2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την
οποία εγκρίνεται ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων (2000-2006) «ενίσχυση
αριθ. Ν 469/1999 – Ελλάδα», σύμφωνα με την οποία το σύνολο της ελληνικής
επικράτειας

πληροί

τα

κριτήρια

επιλεξιμότητας

που

προβλέπονται

στην

παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και ότι ο χάρτης
συμβιβάζεται με την Συνθήκη Ε.Κ.
46. Την Απόφαση με αριθ. (2000/C 28/02) της Επιτροπής Ε.Κ. «Κοινοτικές
κατευθυντήριες γραμμές για τις Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας»
(E.E. C 28/2/1.2.2000).
47. Την Απόφαση με αριθ. (2001/C 37/03) της Επιτροπής Ε.Κ. «Κοινοτικό πλαίσιο
σχετικά με τις Κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» (E.E. C
37/3/3.2.2001).
48. Την Απόφαση Ε. (2001) 3562/19-11-2001 της Επιτροπής Ε.Κ. «Σχετικά με τη
χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα «Προσανατολισμού», για ένα πρόγραμμα Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER+ στην Ελλάδα», με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+

για την Ελλάδα, που υλοποιείται υπό τη

μορφή Επιχειρησιακού Προγράμματος.
49. Την (2000/C 139/05) ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα Κράτη Μέλη της 14ης
Απριλίου 2000, με την οποία καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις για την
Κοινοτική Πρωτοβουλία όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη (LEADER +) (Ε.L. C
139/5/18-5-2000).
50. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+
για

την

Ελλάδα

(σημείο

48

ανωτέρω),

καθώς

και

το

συμπλήρωμα

προγραμματισμού Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ και τα κριτήρια ένταξης πράξεων, τα οποία
εγκρίθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π.
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+.
51. Την αναγκαιότητα κατάρτισης και υλοποίησης τοπικών προγραμμάτων LEADER+
σε ορεινές, νησιωτικές και λοιπές (υπό προϋποθέσεις) περιοχές, από Τοπικούς
Αναπτυξιακούς Φορείς, τα οποία στοχεύουν στην ολοκληρωμένη υψηλής
ποιότητας, αειφόρο ανάπτυξη, μέσω πιλοτικών εφαρμογών και στην ενίσχυση της
προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
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52. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η
οποία εκτιμάται να ανέλθει στο ύψος των 238.968.888 ΕΥΡΩ, από τα οποία ποσό
173.740.000 ΕΥΡΩ αφορά κοινοτική συμμετοχή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Αρχές υπεύθυνες για τη διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + (2000-2006)
1. Για την κανονικότητα και αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής του
Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ υπεύθυνη είναι η Ειδική Υπηρεσία του
Υπουργείου Γεωργίας με τίτλο: «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+», η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία
Προγραμματισμού και Εφαρμογών Γ΄ ΚΠΣ του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ υπεύθυνη είναι η
Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+.
3. Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης υπεύθυνη είναι η Δ/νση Προγρ/σμού &
Γ.Δ. του Υπουργείου Γεωργίας.
4. Για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των χρηματοδοτικών ροών και για
την είσπραξη της κοινοτικής συμμετοχής υπεύθυνη είναι η Ειδική Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Αρχή Πληρωμής».
Άρθρο 2
Περιεχόμενο και Χρηματοδοτική συνδρομή του Προγράμματος
1.

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, στους οποίους αναφέρεται η
παρούσα είναι οι ακόλουθοι τρεις:
- Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές
αγροτικής ανάπτυξης».
-

Άξονας

Προτεραιότητας

2:

«Στήριξη

συνεργασίας

μεταξύ

αγροτικών

περιοχών».
- Άξονας Προτεραιότητας 3: «Δικτύωση».
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2.

Η δομή των αξόνων 1, 2 και 3 του Προγράμματος και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
είναι η ακόλουθη:
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1:

Ολοκληρωμένες,

χαρακτήρα

στρατηγικές

ΜΕΤΡΑ

πιλοτικού 1.1

Τεχνική

Στήριξη

Φορέων

Υλοποίησης

αγροτικής (Ομάδων Τοπικής Δράσης)

ανάπτυξης.

1.2 Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην
επιχειρηματικότητα
1.3 Υποστηρικτικές ενέργειες
1.4 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς

2:

Στήριξη

συνεργασίας

μεταξύ 2.1 Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας:

αγροτικών περιοχών.

διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία
2.2

Συνεργασία

μεταξύ

περιοχών

δύο

ή

περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία
3: Δικτύωση.

3.1 Λειτουργία δικτύου LEADER
3.2 Λειτουργία Ελληνικής Μονάδας Εμψύχωσης
Δικτύου LEADER (Μ.Ε.Δ.)

3.

Το ύψος της επιχορήγησης προς τους τελικούς δικαιούχους για τους Άξονες 1, 2 και
3, ανέρχεται, σύμφωνα με την αρχική έγκριση του Προγράμματος, σε 238.968.888
ΕΥΡΩ, από τα οποία τα 173.740.000 ΕΥΡΩ αποτελούν την κοινοτική συμμετοχή και
τα 65.228.888 ΕΥΡΩ την εθνική συμμετοχή, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 3

Χρηματοδοτικός Πίνακας Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ κατά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο
σε επίπεδο Συνολικού Κόστους και Δημόσιας Δαπάνης
Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος και Δημόσια Δαπάνη των Αξόνων 1, 2 και 3 κατανέμεται
κατά μέτρο, όπως φαίνεται στη συνέχεια και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(σε Ευρώ)

(σε Ευρώ)

365.777. 778

226.782.222

ΜΕΤΡΟ 1.1

46.907.216

45.500.000

ΜΕΤΡΟ 1.2

260.954.895

131.782.222

ΜΕΤΡΟ 1.3

12.045.390

9.500.000

ΜΕΤΡΟ 1.4

45.470.277

40.000.000
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

12.183.332

9.746.666

ΜΕΤΡΟ 2.1

8.528.332

6.822.666

ΜΕΤΡΟ 2.2

3.655.000

2.924.000

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

2.440.000

2.440.000

ΜΕΤΡΟ 3.1

732.000

732.000

ΜΕΤΡΟ 3.2

1.708.000

1.708.000

380.401.110

238.968.888

ΣΥΝΟΛΟ
Άρθρο 4

Τελικοί Δικαιούχοι και Τελικοί Αποδέκτες (ωφελούμενοι) του Προγράμματος
Τελικοί Δικαιούχοι και τελικοί αποδέκτες κατά άξονα προτεραιότητας και με βάση το
εκάστοτε εγκεκριμένο Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού είναι:
Α) Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2:
Τελικοί δικαιούχοι: Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.), σύμφωνα με το σημείο 12
της αριθ. EL C 139/5/18.5.2000 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κυριότερα
χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζονται στο άρθρο 27, παρ. 1 του Καν.1260/99 του
Συμβουλίου.
Νομική μορφή των Ομάδων Τοπικής Δράσης είναι αυτή της Ανώνυμης Εταιρείας,
μέλη της οποίας αποτελούν κυρίως φορείς συλλογικών συμφερόντων από τον ευρύτερο
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και η οποία έχει ως κύριο καταστατικό σκοπό και αντικείμενο
δραστηριότητας την ανάπτυξη της περιοχής της.
Στα πλαίσια των παραπάνω αξόνων οι Ομάδες Τοπικής Δράσης καταρτίζουν και
υλοποιούν τοπικά προγράμματα LEADER+ στις περιοχές αναφοράς τους.
Η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του εγκεκριμένου
τοπικού προγράμματος γίνεται από όργανο που συγκροτείται στο πλαίσιο της Ομάδας
Τοπικής Δράσης ως μια ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER+, η
σύνθεση του οποίου πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα
Προγραμματισμού του Ε.Π. Στο όργανο αυτό μεταβιβάζεται, από το ΔΣ της Ο.Τ.Δ., η
πλήρης ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER+ ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
και με την έγκρισή της από την Γ.Σ. της Ο.Τ.Δ.
Το όργανο αυτό δύναται να συμπίπτει με το Δ.Σ. της Ο.Τ.Δ. εφόσον αυτό διαθέτει
την αναγκαία σύνθεση που καθορίζεται στο Πρόγραμμα και στο Συμπλήρωμα
Προγραμματισμού.
Τελικοί αποδέκτες: Καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι της παρούσας.
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Β) Για τον Άξονα Προτεραιότητας 3:
Τελικός Δικαιούχος: Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ.
Τελικοί Αποδέκτες: Δίκτυο LEADER+ για το μέτρο 3.1 και Μονάδα Εμψύχωσης
Δικτύου LEADER+ για το μέτρο 3.2.
Άρθρο 5
Περιοχές εφαρμογής Τοπικών προγραμμάτων LEADER+
Τα τοπικά προγράμματα LEADER+ εφαρμόζονται σε ορεινές περιοχές, όπως
αυτές έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις
της, σε νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε άλλες, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες
προϋποθέσεις, όπως αυτές έχουν εγκριθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χώρας
(Κεφάλαιο 7). Οι περιοχές παρέμβασης πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο ίδιο Κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Τα τοπικά προγράμματα LEADER+ μπορούν να εφαρμόζονται και σε περιοχές
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ Υπ. Γεωργίας και
ΠΕΠ), εφόσον αυτές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Στις περιοχές αυτές η
εφαρμογή τοπικού προγράμματος LEADER+ είναι δυνατή μόνο για δράσεις που:


καλύπτουν το ευρύτερο πεδίο επιλεξιμότητας της LEADER+ (π.χ. θέματα
επιχειρηματικότητας ΕΤΠΑ, παρεμβάσεις NATURA 2000 εκτός δασικών και
γεωργικών εκτάσεων κ.λ.π.),



δεν θα περιληφθούν τελικά στο σχεδιασμό του ολοκληρωμένου προγράμματος,



δρουν συμπληρωματικά και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα αυτών που
προβλέπονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα (π.χ. συνεργασίες, δικτυώσεις
κ.λπ.),



εξασφαλίζουν την πιλοτική διάσταση του τοπικού προγράμματος και αναδεικνύουν
την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής πρωτοβουλίας.
Άρθρο 6
Γενικοί περιορισμοί – Προϋποθέσεις

Καθορίζονται οι παρακάτω περιορισμοί, όπως αναφέρονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα
και Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά:
1. Το συνολικό κόστος του Μέτρου 1.1, μπορεί να ανέλθει μέχρι 15% του συνολικού
κόστους των Αξόνων 1 και 2 του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 3% του συνολικού
κόστους Αξόνων 1 και 2.
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2. Το μέγιστο ύψος επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού ανά επένδυση ανέρχεται,
κατά κανόνα, μέχρι 440.000 ΕΥΡΩ. Τυχόν επενδύσεις μεγαλύτερου ύψους εξετάζονται,
κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
3. Ο προϋπολογισμός Δημοσίων Έργων μη ανταποδοτικών (μικρών υποδομών που
κρίνονται αναγκαίες στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης της περιοχής) που
μπορούν να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα ανέρχεται μέχρι 15% του συνολικού
κόστους του Προγράμματος.
4. Οι εταίροι της Ο.Τ.Δ. έχουν δυνατότητα ένταξης Έργων στο τοπικό πρόγραμμα σε
ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού κόστους του τοπικού

προγράμματος. Τυχόν

υπέρβαση του ποσοστού αυτού μπορεί να εξετασθεί, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος.
5. Τα άτομα, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Τ.Δ., της Επιτροπής Διαχείρισης
Προγράμματος LEADER+ (Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων), της Υπηρεσιακής Δομής της
Ο.Τ.Δ., των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και εξέτασης σχετικών
ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν σε επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος, οι
ίδιοι ή μέσω παρένθετων φυσικών ή νομικών προσώπων.
Άρθρο 7
Υποβολή, αξιολόγηση και επιλογή των τοπικών προγραμμάτων LEADER+
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφ. 16 του εγκεκριμένου Ε.Π. Κ.Π. LEADER+
και τις διαδικασίες που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την
εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 3ης Προγραμματικής Περιόδου, η
διαδικασία έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων LEADER+ έχει ως ακολούθως:
1. Οι υποψήφιες Ο.Τ.Δ. υποβάλλουν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+ προτάσεις τοπικών προγραμμάτων για τις περιοχές παρέμβασής τους
στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Η αξιολόγηση των προτάσεων τοπικών προγραμμάτων πραγματοποιείται από
Επιτροπή, που συγκροτείται στα πλαίσια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+, με βάση τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης και τα κριτήρια αξιολόγησης του
εγκεκριμένου, από την Επιτροπή Ε.Ε., Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
3.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης:
α) Εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για την καταρχήν έγκριση του

τοπικού προγράμματος με αντίστοιχη κατανομή πιστώσεων, η οποία κοινοποιείται
στην Ο.Τ.Δ., η οποία οφείλει να αναμορφώσει το πρόγραμμά της στο ύψος της
εγκεκριμένης πίστωσης και σύμφωνα με τυχόν παρατηρήσεις.
Ακολουθεί η οριστικοποίηση του τοπικού προγράμματος μετά από τεχνική
διαβούλευση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ με την Ο.Τ.Δ. και στη
συνέχεια η διαδικασία συντονισμού σε επίπεδο προγράμματος μεταξύ της
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Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών,
της Δ/νσης Προγρ/σμου & Γ.Δ. του Υπ. Γεωργίας και της Υπηρεσίας Διαχείρισης της
αντίστοιχης Περιφέρειας. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας συντονισμού η Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ αποστέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς τους τελικούς δικαιούχους (Ο.Τ.Δ.) με έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα, στα
πλαίσια της οποίας υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία σε επίπεδο τοπικού προγράμματος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντονισμού εκδίδεται η σχετική
απόφαση

του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ για την οριστική έγκριση του τοπικού

προγράμματος, εγγράφεται ο προϋπολογισμός του στο Π.Δ.Ε. του Υπ. Γεωργίας και
καλείται η Ο.Τ.Δ. για υπογραφή της Σύμβασης με το Υπ. Γεωργίας, στην οποία θα
αποτυπωθούν λεπτομερώς οι υποχρεώσεις της, οι όροι και διαδικασίες εφαρμογής
του προγράμματος.
Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας για λογαριασμό του
οποίου υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Γ΄ ΚΠΣ και της Ο.Τ.Δ. για λογαριασμό της
οποίας υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος
LEADER+ ή άλλο μέλος της Ε.Δ.Π., νομίμως εξουσιοδοτημένων, δυνάμει πρακτικού
του Δ.Σ., το οποίο θα δημοσιευθεί στην Εφημ. της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης είναι η προσκόμιση από την
Ο.Τ.Δ.

εγγυητικής

επιστολής

καλής

εκτέλεσης

(Τράπεζας

ή

άλλου

χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει από το νόμο το δικαίωμα έκδοσης
εγγυητικών επιστολών) υπέρ του Υπουργείου Γεωργίας – Ειδική Γραμματεία Γ΄ ΚΠΣ
– Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, ύψους ίσου με το 1% της Δημόσιας
Δαπάνης του τοπικού προγράμματος. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ισχύ μέχρι την
επιστροφή της, η οποία πραγματοποιείται μετά την αποπληρωμή του τοπικού
προγράμματος.
β) Στις περιπτώσεις απόρριψης προτάσεων τοπικών προγραμμάτων η
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ ενημερώνει εγγράφως, με αναλυτική
αιτιολογία, κάθε Φορέα του οποίου η πρόταση απορρίφθηκε.
4. Ο μέγιστος αριθμός τοπικών προγραμμάτων LEADER+ και αντίστοιχων Ομάδων
Τοπικής Δράσης ανέρχεται σε σαράντα (40) και όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 8
Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής επιχορήγησης στις Ομάδες Τοπικής
Δράσης
1. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στην Ομάδα Τοπικής Δράσης, μετά από σχετικό αίτημά
της και με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ του Υπουργείου Γεωργίας (η οποία
απευθύνεται προς την Οικονομική Διεύθυνση), τμηματικά και ανάλογα με την πορεία

12

υλοποίησης του τοπικού προγράμματος, με τη

μορφή προκαταβολών και τελικής

αποπληρωμής.
2. Οι τμηματικές δόσεις της επιχορήγησης είναι οι ακόλουθες:


1η προκαταβολή ποσού μέχρι το 5% της Δημόσιας Δαπάνης του τοπικού
προγράμματος,



2η προκαταβολή ποσού μέχρι το 10% της Δημόσιας Δαπάνης του τοπικού
προγράμματος,



3η, 4η και 5η προκαταβολές ποσού μέχρι το 20% της Δημόσιας Δαπάνης του
τοπικού προγράμματος,



6η προκαταβολή ποσού μέχρι το 15% της Δημόσιας Δαπάνης του τοπικού
προγράμματος,



Αποπληρωμή ποσού ίσου με το 10% της Δημόσιας Δαπάνης του τοπικού
προγράμματος.

Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά από τα οριζόμενα
παραπάνω, εφόσον τεκμηριωθεί από την Ο.Τ.Δ. η σχετική αναγκαιότητα.
3. Βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη των προκαταβολών, εκτός της 1ης, είναι:


η πραγματοποίηση πληρωμών προς τους τελικούς αποδέκτες σε ποσοστό
τουλάχιστον 80% του ποσού της αμέσως προηγούμενης δόσης και 100% των
ποσών των λοιπών προηγούμενων δόσεων. Οι πληρωμές αυτές διαπιστώνονται
μέσω του ΟΠΣ και συγκεκριμένα μέσω των μηναίων/ τριμηνιαίων δελτίων των
Έργων/ Υποέργων που έχουν εισαχθεί σε αυτό. Τα στοιχεία των δελτίων, πριν την
εισαγωγή τους στο ΟΠΣ, ελέγχονται και πιστοποιούνται ως προς την επιλεξιμότητα
και την εγκυρότητα τους σε σχέση με το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο από την
Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER+.



η κοινοποίηση της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού που εκδίδεται από την
Τράπεζα κατά το μήνα υποβολής του αιτήματος προκαταβολής,



η ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Γεωργίας.

4. Για την καταβολή της 1ης προκαταβολής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση
από την Ο.Τ.Δ. ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού
οργανισμού που έχει από το νόμο το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
Για

την

καταβολή

των

επόμενων

προκαταβολών

απαιτείται

η

προσκόμιση

συμπληρωματικών εγγυητικών επιστολών, έτσι ώστε, σε κάθε περίπτωση, να καλύπτεται
το σύνολο των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην Ο.Τ.Δ. και δεν έχουν πληρωθεί
στους τελικούς αποδέκτες. Η διαδικασία με την οποία τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες
καταλογίζονται εις βάρος των τοπικών προγραμμάτων καθορίζεται και εξειδικεύεται στα
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πλαίσια της Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας σχετικά με τον καθορισμό των
λεπτομερειών εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
(Συγκεκριμένα: ύψος Εγγυητικής Επιστολής= αιτούμενο ποσό προκαταβολής συν (+)
υπόλοιπο προηγούμενης δόσης που δεν έχει πληρωθεί στους τελικούς αποδέκτες μείον
(-) το συνολικό ποσό προηγούμενων Εγγυητικών Επιστολών που έχουν κατατεθεί στο
Υπ. Γεωργίας και ισχύουν).
Στην περίπτωση που το ποσό που ζητείται είναι μικρότερου ύψους από το συνολικό ποσό
των Εγγυητικών Επιστολών που έχει προσκομίσει η Ο.Τ.Δ. πραγματοποιείται αντίστοιχη
μείωση Εγγυητικής Επιστολής με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ του
Υπουργείου Γεωργίας.
Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται υπέρ του Υπουργείου Γεωργίας – Ειδική
Γραμματεία Γ΄ Κ.Π.Σ. – Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ και έχουν ισχύ από την
ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής και μέχρι την επιστροφή τους.
5. Η αποπληρωμή του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από
την παραλαβή του από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
Προϋπόθεση για την παραλαβή του τοπικού προγράμματος είναι η ολοκλήρωση
και παραλαβή από την Ο.Τ.Δ. όλων των έργων, η υποβολή τελικής έκθεσης υλοποίησης,
η υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και η τήρηση των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3 ανωτέρω με τη διαφορά ότι το σύνολο της
επιχορήγησης που έχει διατεθεί στην Ο.Τ.Δ. θα πρέπει να έχει πληρωθεί στους τελικούς
αποδέκτες των έργων/ενεργειών του τοπικού προγράμματος.
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχουν ποσά προκαταβολών που
δεν μπορούν να διατεθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η τελική αίτηση της Ο.Τ.Δ. για
αποπληρωμή του προγράμματός της θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη δήλωση του μη
διατεθέντος υπολοίπου με τη σχετική τεκμηρίωση.
6. Τα ποσά της επιχορήγησης καταβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. σύμφωνα με τα ανωτέρω από
την Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας, μέσω υπολόγου, με επιταγές της
Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 9
Διαδικασίες υλοποίησης τοπικού προγράμματος LEADER+
1. Οι Ο.Τ.Δ. απευθύνουν στον τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασής τους
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τα μέτρα, κατηγορίες πράξεων και
δράσεις που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα, στην οποία δίδει
τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα.
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Στα

πλαίσια

πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

η

Ο.Τ.Δ.

διαθέτει

ενημερωτικό υλικό, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται η περιοχή παρέμβασης, τα
μέτρα, οι κατηγορίες πράξεων και οι δράσεις που δημοσιοποιούνται με τους αντίστοιχους
προϋπολογισμούς, οι πηγές χρηματοδότησης, το ύψος ενίσχυσης, οι κατηγορίες των εν
δυνάμει τελικών αποδεκτών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
των υποέργων με την αντίστοιχη βαρύτητα, καθώς και τα κριτήρια ένταξης πράξεων, όπως
αυτά εγκρίνονται στα πλαίσια της Επιτροπής Παρακολούθησης, η διαδικασία υλοποίησης
των έργων και καταβολής επιχορήγησης προς τους τελικούς αποδέκτες.
Η

πρόσκληση

συνοδεύεται

από

σχέδιο

φακέλου

υποψηφιότητας

του

ενδιαφερόμενου τελικού αποδέκτη, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί και να
υποβληθεί

η

πρότασή

του.

Το

ελάχιστα

αποδεκτό

περιεχόμενο

του

φακέλου

υποψηφιότητας και της πρόσκλησης θα καθορισθεί στα πλαίσια της Υπουργικής
απόφασης καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Ε.Π.
Η περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει κατ΄ ελάχιστον να
δημοσιευθεί δύο φορές σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες (σε διαφορετικές ημερομηνίες), οι
οποίες κυκλοφορούν ευρέως στην περιοχή παρέμβασης, ενώ θα πρέπει να είναι
διαθέσιμη και σε ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον υπάρχει. Η προθεσμία υποβολής των
προτάσεων των δυνητικών τελικών αποδεκτών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 52
ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η πληρότητα του περιεχομένου των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αποτελεί αντικείμενο σχετικής γνωμοδότησης από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+ πριν τη δημοσίευση. Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας αποτελεί
αντικείμενο ελέγχου.
Η υποχρέωση πραγματοποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν
απαιτείται στις περιπτώσεις έργων που τελικός αποδέκτης είναι η ίδια η Ο.Τ.Δ. ή έργων
συγκεκριμένου τελικού αποδέκτη σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα
LEADER+ (π.χ έργα κοινής ωφελείας συγκεκριμένου ΟΤΑ). Στη δεύτερη περίπτωση
αποστέλλεται σχετική επιστολή, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται από την
προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση που η Ο.Τ.Δ. έχει διαθέσιμες πιστώσεις, για τις οποίες δεν έχει
συγκεντρώσει αξιόλογες προτάσεις από δυνητικούς τελικούς αποδέκτες ή έχει παρέλθει
διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, είναι υποχρεωμένη να απευθύνει εκ νέου προσκλήσεις στον τοπικό
πληθυσμό.
2. Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων των ενδιαφερομένων τελικών
αποδεκτών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται στα πλαίσια της Ο.Τ.Δ. με απόφαση
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του οργάνου που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Η επιτροπή αποτελείται από
στελεχιακό δυναμικό της Ο.Τ.Δ. κατάλληλων ειδικοτήτων ή και από εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιλέγονται μετά από σχετικό διαγωνισμό και δεν έχουν καμία
σχέση με το Δ.Σ. ή και το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ.

Η σύνθεση της

επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση των δράσεων.
Είναι δυνατή η συγκρότηση περισσότερων της μιας επιτροπών αξιολόγησης για
διαφορετικές κατηγορίες πράξεων και θεματικά αντικείμενα. Δεν μπορούν να συμμετέχουν
στις συνεδριάσεις της επιτροπής μέλη που είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή
μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν καταρτίσει ή συμμετέχουν στην
κατάρτιση σχεδίων που υπάγονται ή υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις
της παρούσας.
Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις σύμφωνα με την
προκαθορισμένη διαδικασία και κριτήρια επιλογής (όπως έχουν καθορισθεί στο φάκελο
υποψηφιότητας, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ένταξης πράξεων) και τις
κατατάσσει κατά μέτρο, κατηγορία πράξης και δράση σε πίνακες προτεραιότητας.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης, η Ε.Δ.Π. LEADER+
εκδίδει απόφαση με πλήρη κατάλογο επιλεγεισών και απορριφθεισών προτάσεων, η
οποία κοινοποιείται προς όλους τους υποψηφίους εξασφαλίζοντας την αποδεδειγμένη
παραλαβή της από αυτούς. Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης πλήρη τεκμηρίωση στις
περιπτώσεις απόρριψης, καθώς και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.
3. Οι ενστάσεις των υποψηφίων τελικών αποδεκτών εξετάζονται από επιτροπή
ενστάσεων, που συγκροτείται στα πλαίσια της Ο.Τ.Δ. με απόφαση του οργάνου που
αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων δεν μπορεί
να έχουν καμία σχέση με το Δ.Σ. ή και το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ. και
επιπλέον δεν μπορούν να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου
επενδυτικού σχεδίου. Ισχύουν επιπλέον οι περιορισμοί που αναφέρονται στο σημείο 2
σχετικά με τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών.
Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10
εργάσιμων ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παραλαβής από

τους

ενδιαφερόμενους των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και σύμφωνα με το πόρισμα της
αρμόδιας επιτροπής, η Ε.Δ.Π. LEADER+ εκδίδει σχετική απόφαση, στην οποία
τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με
εξασφάλιση αποδεδειγμένης παραλαβής.
4. Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων, η Ο.Τ.Δ. συντάσσει
και αποστέλλει Τεχνικά Δελτία Έργων/Υποέργων, στην Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, τα

16

οποία αξιολογούνται από αυτήν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα, από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Ε.Π., κριτήρια ένταξης πράξεων. Η Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, με
έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ, ενημερώνει την Ο.Τ.Δ. για τα Έργα/Υποέργα που
πληρούν τα κριτήρια ένταξης πράξεων, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει τις επιμέρους
αποφάσεις ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμά της και να καλέσει τους
τελικούς αποδέκτες για υπογραφή σύμβασης. Παράλληλα, με το ίδιο έγγραφο
ενημερώνονται οι Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία συντονισμού για το τοπικό
πρόγραμμα.
Μετά την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των τελικών αποδεκτών στο
πρόγραμμα, η Ο.Τ.Δ. αποστέλλει τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία Έργων/ Υποέργων στην
Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, η οποία μεριμνά για την εισαγωγή τους στο ΟΠΣ.
5. Η παρακολούθηση των έργων του τοπικού προγράμματος από πλευράς της Ο.Τ.Δ.
γίνεται από επιτροπή με την ονομασία: «Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και
παραλαβής έργων LEADER+», η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER+
της Ο.Τ.Δ.
Η Επιτροπή αποτελείται από στελέχη της υπηρεσιακής δομής της Ο.Τ.Δ.,
Πανεπιστημιακής

ή

τεχνολογικής

εκπαίδευσης

και

τουλάχιστον

από

Γεωπόνο,

Οικονομολόγο και Μηχανικό.
Προκειμένου για έργα, ο έλεγχος και παραλαβή των οποίων απαιτεί και γνώσεις
άλλων ειδικοτήτων, η σύνθεση της επιτροπής μπορεί να διευρύνεται με τη συμμετοχή
στελεχών με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή εμπειρία (όπως π.χ. περιβαλλοντολόγο).
Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:
•

η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων,

•

η επιβεβαίωση των δαπανών μετά τον έλεγχο των πληρωμών, των
παραστατικών και του αντίστοιχου εκτελεσθέντος φυσικού αντικειμένου
βάσει της οποίας εκταμιεύονται οι αντίστοιχες πιστώσεις της επιχορήγησης,
που έχει καταβληθεί υπό μορφή προκαταβολής στην Ο.Τ.Δ. σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας, προκειμένου να
πληρωθούν οι τελικοί αποδέκτες.

•

η

συμπλήρωση

Έργων/Υποέργων

των
για

μηνιαίων
τις

ανάγκες

και
του

τριμηνιαίων
Ο.Π.Σ.

αποστέλλονται από την Ε.Δ.Π. LEADER+ στην

Τα

δελτίων

των

δελτία

αυτά

Υπηρεσία Διαχείρισης

LEADER+, προκειμένου τα σχετικά στοιχεία, μετά τους απαιτούμενους
ελέγχους, να εισαχθούν στο ΟΠΣ.
6. Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους τελικούς αποδέκτες, γίνεται τμηματικά,

17

ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και σύμφωνα με τους όρους της
απόφασης λεπτομερειών του Ε.Π. και της σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Δ. και τελικού αποδέκτη,
υπόδειγμα της οποίας θα δοθεί από την Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. Είναι δυνατή η
καταβολή προκαταβολής στους τελικούς αποδέκτες με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής
επιστολής προς την Ο.Τ.Δ.
7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας Ο.Τ.Δ. να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της, η
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των
εκκρεμοτήτων του τοπικού προγράμματος και των πληρωμών των επενδυτών που έχουν
ενταχθεί σ’ αυτό, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία
καθορίζονται και οι λεπτομέρειες των διαδικασιών κλεισίματος του τοπικού προγράμματος.
Πιστώσεις του συγκεκριμένου τοπικού προγράμματος που δεν έχουν δεσμευθεί με
σχετικές συμβάσεις με τελικούς αποδέκτες τίθενται στη διάθεση του προγράμματος
LEADER+ της Χώρας προς ανακατανομή σε άλλα τοπικά προγράμματα.

Άρθρο 10
Τροποποίηση τοπικού προγράμματος
1. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, η τροποποίηση των
τοπικών προγραμμάτων LEADER+:
Μεταφορές πιστώσεων από δράση σε δράση της ίδιας κατηγορίας πράξεων
(Έργου) είναι δυνατές μετά από σχετική ενημέρωση και έγκριση της Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+ και εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν την ολοκληρωμένη διάσταση του τοπικού
προγράμματος.
Κάθε άλλη τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων, καθώς και τυχόν νέες
δράσεις που η Ο.Τ.Δ. προτίθεται να εντάξει στο πρόγραμμά της, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης, απαιτούν την έγκριση της Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
Ειδικότερα, η μεταφορά πιστώσεων από άξονα σε άξονα (σε επίπεδο τοπικού
προγράμματος) μπορεί να εγκριθεί από την Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, μόνο στην
περίπτωση που αυτή δεν οδηγεί σε συνολική τροποποίηση του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. Σε
αντίθετη περίπτωση η Υ.Δ., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, ζητά την έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τροποποίηση του προγράμματος της Χώρας.
Δεν δικαιολογείται τροποποίηση που οδηγεί σε αλλαγή του θέματος συσπείρωσης
και της κεντρικής στρατηγικής του τοπικού προγράμματος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορούν να κατανεμηθούν επί πλέον διαθέσιμες
πιστώσεις ή να πραγματοποιηθούν ανακατανομές των εγκεκριμένων πιστώσεων στα
τοπικά προγράμματα με βάση την πορεία υλοποίησής τους.
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Στην περίπτωση που οι ανακατανομές οδηγούν σε τροποποίηση του Συμπληρώματος
Προγραμματισμού αυτές εγκρίνονται στα πλαίσια της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος.

Άρθρο 11
Καθορισμός επιλέξιμων κατηγοριών Πράξεων, ύψους ενισχύσης και εμπλεκόμενων
τελικών δικαιούχων και τελικών αποδεκτών κατά μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας
του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες πράξεων, το ύψος ενίσχυσης, οι τελικοί δικαιούχοι και οι
δυνητικοί τελικοί αποδέκτες των δράσεων κατά μέτρο και άξονα προτεραιότητας του Ε.Π.
Κ.Π. LEADER+ περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 12
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εφόσον:
α. Εντάσσονται στις κατηγορίες πράξεων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας.
β. Πραγματοποιούνται μέσα στη διάρκεια υλοποίησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ (20002006) και οπωσδήποτε μετά την 17.11.2000, ημερομηνία υποβολής του Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+ στην Επιτροπή Ε.Ε. και μέχρι την 31.12.2008, ημερομηνία που συμπίπτει
με την καταληκτική προθεσμία πληρωμών των τελικών αποδεκτών από τις Ο.Τ.Δ.
Ωστόσο, δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένο επενδυτικό
σχέδιο πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα (όπως δαπάνες
για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την πολεοδομική άδεια κατασκευής και
λοιπές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, καθώς και λοιπές κατασκευαστικές δαπάνες)
μπορούν, στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμο από την Ο.Τ.Δ., να θεωρηθούν
επιλέξιμες εφόσον:
•

οι δαπάνες αποδεδειγμένα πραγματοποιήθηκαν μετά την 17.11.2000,

•

η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει αρχίσει ή βρίσκεται σε εξέλιξη,

•

το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο επιλεγεί από την Ο.Τ.Δ. μετά από αξιολόγησή του
στα πλαίσια συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

•

προκύπτει τεκμηριωμένα ότι το επενδυτικό σχέδιο ξεκίνησε ενόψει της έναρξης
υλοποίησης του προγράμματος LEADER+.
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Οι δαπάνες του μέτρου 1.1: «Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης», κατά κανόνα
είναι επιλέξιμες από 1.1.2002.
Σημειώνεται, ότι δαπάνες έργων που πραγματοποιούνται

πριν την υποβολή

αίτησης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το
10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τοπικού προγράμματος. Τυχόν υπέρβαση
του ορίου αυτού απαιτεί σχετική έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% του
συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται και δαπάνες του μέτρου 1.1, καθώς και τυχόν
άλλες δαπάνες δράσεων, στις οποίες τελικός αποδέκτης είναι η ίδια η Ο.Τ.Δ. που
πραγματοποιούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Υπ. Γεωργίας και
Ο.Τ.Δ.
2. Κάθε επενδυτικό σχέδιο του τοπικού προγράμματος δεν μπορεί να υφίσταται
σημαντικές τροποποιήσεις που επηρεάζουν τη φύση και τους όρους πραγματοποίησής
του, τη φύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του, τον τόπο εγκατάστασής του

ή

τροποποιήσεις που θα δίδουν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις ή δημόσιους
οργανισμούς, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξής του στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και οπωσδήποτε όχι
μικρότερο της ολοκλήρωσής του σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/1990.

Ωστόσο, κατά περίπτωση, μπορεί να εξετασθεί η έγκριση ενδεχόμενων

τροποποιήσεων αυτής της μορφής, που δεν εμπίπτουν στους προηγούμενους
περιορισμούς, από την Υ.Π. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
3. Δαπάνες που αντιστοιχούν σε μη εγκεκριμένο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου
βαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό αποδέκτη.
4. Επί μέρους επιλέξιμες δαπάνες κατά κατηγορία πράξης περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 13
Έλεγχοι
1. Η Ο.Τ.Δ., στα πλαίσια των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων της που προκύπτουν από τη
σύμβαση με το Υπ. Γεωργίας, διενεργεί συνεχείς ελέγχους, καθ΄ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης, για τη διαπίστωση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των έργων του τοπικού
προγράμματος και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των τελικών αποδεκτών.
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2. Στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
διερευνάται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των Κοινοτικών και Εθνικών
κονδυλίων σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η
συμμόρφωση με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς κανόνες και πολιτικές, η ακρίβεια των
πιστοποιημένων δηλώσεων δαπανών και η λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και τη
διόρθωση των παρατυπιών.
Κάθε πράξη ελέγχεται τόσο για τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και
την υλοποίηση του αντίστοιχου εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου, όσο και για τις
διαδικασίες που τηρήθηκαν μέχρι την ένταξή της στο πρόγραμμα (Δημοσιότητα,
ενημέρωση, αξιολόγηση κ.λπ).
3. Οι κύριοι ελεγκτικοί μηχανισμοί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κοινοτικό κανονιστικό
πλαίσιο και την εθνική νομοθεσία (Ν. 2860/2000) είναι η Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, η
Αρχή Πληρωμής του Κ.Π.Σ.,

η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και τα

εντεταλμένα κοινοτικά όργανα.

Άρθρο 14
Τήρηση νομοθεσίας κατά την εκτέλεση των έργων
Τα έργα που εντάσσονται στα Τοπικά Προγράμματα LEADER+ υλοποιούνται από
τους επενδυτές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους της σύμβασης με την
Ο.Τ.Δ.,

τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που χορηγούν οι αρμόδιες

υπηρεσίες, και γενικότερα τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 15
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+: «Δικτύωση»
1. Μέτρο 3.1: «Ελληνικό Δίκτυο LEADER».
Στο Δίκτυο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Ο.Τ.Δ. που εντάσσονται στον άξονα
προτεραιότητας 1, καθώς και λοιπές Ο.Τ.Δ. και Φορείς που εμπλέκονται στην
υλοποίηση του μέτρου 2.1. Επίσης, προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι
φορείς αγροτικής ανάπτυξης,
Το μέτρο δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.
Οι όροι υλοποίησης και χρηματοδότησης και το περιεχόμενο του έργου του
Δικτύου, και λοιπές λεπτομέρειες θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας.

21

2. Μέτρο 3.2: «Μονάδα Εμψύχωσης Δικτύου LEADER+ (Μ.Ε.Δ.)»:
Η Μονάδα Εμψύχωσης Δικτύου LEADER+ αναδεικνύεται μετά από διενέργεια
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία.
Το μέτρο δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.
Για την υλοποίηση του έργου υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου
Γεωργίας για λογαριασμό του οποίου υπογράφει ο Υπουργός Γεωργίας και του
Αναδόχου. Οι όροι υλοποίησης και χρηματοδότησης και το περιεχόμενο του έργου
της Μ.Ε.Δ., και λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται στη σχετική σύμβαση.

Άρθρο 16
Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των αρμόδιων Εθνικών και Κοινοτικών οργάνων
διαπιστωθούν παρατυπίες κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων και των πράξεων του
Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ οι αντίστοιχες αρμόδιες Υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες
ενέργειες Δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους Καν.
(ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου (άρθρο 39) και Καν. (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής.
2. Η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο Ν. 2362/1995 και ειδικότερα τα άρθρα 96 και επόμενα και την Κ.Υ.Α.
2007892/461/27-5-98, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 2/57858/Γ0041/9-8-2000 και
ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 17
Καταλογισμός Ευθυνών
Οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή βλάβη που υφίστανται οι Ο.Τ.Δ., το προσωπικό τους
ή οι εκπρόσωποί τους ή προκαλείται από αυτούς σε τρίτους κατά την εφαρμογή της
σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και των Ο.Τ.Δ., βαρύνει
αποκλειστικά τις τελευταίες.

Άρθρο 18
Εξασφάλιση Δημόσιας Δαπάνης
Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα ανέρχεται σε 238.968.888 ΕΥΡΩ, που
αντιστοιχεί στη Δημόσια Δαπάνη των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+.

Από το ποσό αυτό, τα

173.740.000 ΕΥΡΩ αντιστοιχούν στην κοινοτική
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συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)

και τα 65.228.888 ΕΥΡΩ στην εθνική συμμετοχή (Υπουργείο

Γεωργίας), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
Από το παραπάνω συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης, ποσό 236.528.888
ΕΥΡΩ αντιστοιχεί στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 του Ε.Π. και εγγράφεται στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας με ένα κωδικό αριθμό ανά
τελικό δικαιούχο LEADER+/ τοπικό πρόγραμμα.
Το υπόλοιπο ποσό της Δημόσιας Δαπάνης, ύψους 2.440.000 ΕΥΡΩ αντιστοιχεί
στον άξονα προτεραιότητας 3 του Ε.Π. και εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας με ένα κωδικό αριθμό ανά Μέτρο (Έργο).

Άρθρο 19
Τελικές Διατάξεις
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού
Γεωργίας.
Η εξειδίκευση στα πλαίσια των συγκεκριμένων κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών,
που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας, καθορίζεται με αποφάσεις του
Ειδικού Γραμματέα, αρμόδιου για θέματα Γ΄ ΚΠΣ, μετά από γνώμη της Διαχειριστικής
Αρχής του ΚΠΣ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, εφόσον παραστεί
ανάγκη.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 17.11.2000, ημερομηνία υποβολής του Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+ στην Επιτροπή Ε.Ε.
Η Παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΥΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
α ) Γραφείο Υφυπουργού, κ. Χρ. Πάχτα
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Θέου
γ ) Διαχειριστική Αρχή Γ΄ Κ.Π.Σ.
δ ) Αρχή Πληρωμής Γ΄ Κ.Π.Σ.
ε ) Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2. Υπουργείο Γεωργίας
α) Γραφείο κ. Υπουργού
β) Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
γ) Γραφεία Γεν. Γραμματέων, κ.κ. Π. Κολύρη και Α. Κόρακα
δ) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ, κ. Ξενοφώντα Λουράντο
ε) Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. – Τμήματα Α΄ και Β΄
στ) Δ/νση Οικονομική – Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων
ζ) Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης- Ανασυγκρότησης της
Υπαίθρου.
η) Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας
θ) Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
DG AGRI / Ε2
4. Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΠΕΠ
5. Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER+.
Εσωτερική διανομή
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
LEADER+ - Μονάδες Α, Β, Γ, Δ και Περιφερειακά Γραφεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

1

2

3

4=7+8

5

6

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

1.Στελέχωση και λειτουργία
της Ο.Τ.Δ. (1305)
2.Ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση τοπικού
πληθυσμού (1305)
3.Αξιολόγηση
προγράμματος και
επενδυτικών σχεδίων
(1305)

ΟΤΔ

ΟΤΔ

100

75

25

100

4. Εξοπλισμός και
μηχανοργάνωση της
Ο.Τ.Δ. (1305)

ΟΤΔ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

0

-Το μέτρο δεν υπόκειται σε
καθεστώς κρατικών ενισχύσεων
- Καν.(ΕΚ) 1260/99

ΟΤΔ

100

60

20

80

20

25

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΜΕΤΡΟ 1.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1
2
3
4=7+8
1 . Πα ρεμβά σ εις Αγροτικού Τουρισμο ύ ολ οκ λη ρωμ έ νης π ρο σέ γγισης
Υποδομές διανυκτέρευσης (1310)
Υποδομές εστίασης (1310)
Εναλλακτικές και ειδικές μορφές
τουρισμού (1310)
 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
τουρισμού (171)
 Βελτιώσεις επιχειρήσεων εκτός
γεωργικού τομέα για προσαρμογή
στις ανάγκες πιστοποίησης ή
δικτύωσης (clusters) (1310)

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

5

6

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9





Αγροκτήματα με υποδομή
διανυκτέρευσης (1307):
 για υποδομές διανυκτέρευσης
/εστίασης / βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων
 για τυποποίηση/εμπορία
γεωργικών προϊόντων στο
αγρόκτημα

ΟΤΔ

ΟΤΔ

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα

100

35 (*)

20 (*)

55 (*)

45 (*)

100

35(*)

20(*)

55(*)

45(*)

100

35 (**)

15 (**)

50 (**)

50 (**)

-Καν(ΕΚ) 1257/1999 άρθρο
33
-Καν(ΕΚ) 70/2001 άρθρο 44
παρ 3β
-Χάρτης περιφ. ενισχύσεων
Ν. 469/1999 (άλλα σχέδια)
-Καν(ΕΚ) 1260/1999 άρθρο
29 παρ4β

-Καν(ΕΚ) 1257/1999 άρθρο
33 και Κεφ. VII
-Καν(ΕΚ) 70/2001 άρθρο 44
παρ 3β
-Χάρτης περιφ. ενισχύσεων
Ν. 469/1999 (άλλα σχέδια)
-Καν(ΕΚ) 1260/1999 άρθρο
29 παρ4β
-Καν (ΕΚ) 442/2002, άρθρο 1

26

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

Τοπικά κέντρα οργάνωσης,
πληροφόρησης και προώθησης
αγροτικού τουρισμού (171)

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

2

ΟΤΔ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

3
Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα,
Συλλογικοί
Φορείς

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

4=7+8

5

6

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

100

35 (*)

20 (*)

55 (*)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

8

45 (*)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

9
-Καν(ΕΚ) 1257/1999 άρθρο
33
-Καν(ΕΚ) 70/2001 άρθρο 44
παρ 3β
-Χάρτης περιφ. ενισχύσεων
Ν. 469/1999 (άλλα σχέδια)
-Καν(ΕΚ) 1260/1999 άρθρο
29 παρ4β
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

1
2
3
4=7+8
5
2 . Μ ικ ρέ ς επιχειρήσε ις τ ου α γρ οτ ι κο ύ κα ι τ ων λ ο ι π ών τ ο μέ ων τ η ς οικο νο μίας
 Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία,
χειροτεχνία, παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης κ.λπ) (1311)
 Λοιπές βιοτεχν. Μονάδες (161)
 Επιχειρηματική αξιοποίηση
τοπικών φυσικών πόρων (161)
 Παραγωγή ειδών διατροφής μετά
την πρώτη μεταποίηση (161)
 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
για την υποστήριξη της κοινωνικής
οικονομίας και της κοινωνικής
Φυσικά ή
εξυπηρέτησης (1305)
ΟΤΔ
Νομικά
100
35(*)
 Επιχειρήσεις αξιοποίησης ήπιων
πρόσωπα
και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
εκτός πρωτογενούς παραγωγής
(332)
 Βελτίωση επιχειρήσεων (εκτός
γεωργικού τομέα) προς την
κατεύθυνση προστασίας περιβ/ντος
(162)
 Βελτιώσεις επιχειρήσεων (εκτός
γεωργικού τομέα) για προσαρμογή
στις ανάγκες πιστοποίησης ή
δικτύωσης (clusters) (161)

ΕΘΝΙΚΗ
6

20(*)

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

55(*)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

45(*)

-Καν(ΕΚ) 1257/1999
άρθρο 33
-Καν(ΕΚ) 70/2001
άρθρο 4 παρ. 3β
-Χάρτης περιφ. ενισχύσεων
Ν. 469/1999 (άλλα σχέδια).
-Καν 1260/1999
άρθρο 29 παρ. 4β
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1
 Μεταποίηση, τυποποίηση
προϊόντων πρωτογενούς
παραγωγής (114)
 Αξιοποίηση αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών (114)
 Βελτίωση μεταποιητικών
επιχειρήσεων γεωργικής
παραγωγής προς την κατεύθυνση
προστασίας περιβάλλοντος (162)
 Βελτιώσεις επιχειρήσεων
γεωργικού τομέα για προσαρμογή
στις ανάγκες πιστοποίησης ή
δικτύωσης (clusters) (114)
Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών
και χώρων για τη διατήρηση
παραγωγικού στοιχείου χωρίς αύξηση
παραγωγικής ικανότητας (πατητήρια,
κελάρια, επισκέψιμα οινοποιεία κ.λπ)
(1306)

Εκτροφεία θηραμάτων και
γουνοφόρων ζώων (111)

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

2

3

ΟΤΔ

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα

ΟΤΔ

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα

ΟΤΔ

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

100

100

100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

5

6

35 (**)

60

35 (**)

15 (**)

15

15 (**)

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

50 (**)

75

50 (**)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

50 (**)

- Καν(ΕK)1260/1999 άρθρο
29, παρ.4β
- Καν(ΕK)1257/1999 Κεφ. VII
- Καν (ΕΚ) 442/2002, άρθρο 1

25

50 (**)

-Καν 1257/1999
άρθρο 33
-Κατευθυντήριες γραμμές για
Κρατικές ενισχύσεις τομέα
γεωργίας
(2000/C28/02) Σημείο 4.1.2.2
-Καν(ΕΚ) 1260 /99
άρθρο 29
- Καν.ΕK)1260/1999 άρθρο
29 παρ.4β
- Καν(ΕK)1257/1999 Κεφ. VI
- Καν (ΕΚ) 442/2002. άρθρο 1
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

1
2
3
4=7+8
5
6
7=5+6
8
9
3 . Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών
- Καν (ΕΚ)
Κανόνας de minimis
1260/1999
(100.000 € ανά
- Καν (ΕΚ)
τριετία) και μέχρι
69/2001
Μέχρι
Δικτύωση ομοειδών ή
75% των επιλέξιμων
Φυσικά ή
Μέχρι
- Καν (ΕΚ)
Τουλάχιστον
25000€
συμπληρωματικών επιχειρήσεων
δαπανών ή για
ΟΤΔ
Νομικά
100
75000€ ανά
70/2001
25%
ανά
(Clusters) για μη γεωργικά
-Χάρτης
μεγαλύτερο ύψος
πρόσωπα.
τριετία
τριετία
προϊόντα (164)
περιφερειακών
ενίσχυσης: 55% των
Ενισχύσεων Ν.
επιλέξιμων δαπανών
469/1999 (άλλα
(*)
σχέδια)

Δικτύωση ομοειδών ή
συμπληρωματικών επιχειρήσεων
(Clusters) για γεωργικά
προϊόντα (164)

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
πληροφόρησης για τις ΜΜΕ
(π.χ. website) (163)

ΟΤΔ

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα.

ΟΤΔ

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα.

100

Μέχρι
75000€ ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000 € ανά
τριετία και μέχρι 75%
των επιλέξιμων
δαπανών

Τουλάχιστον
25%

- Καν (ΕΚ)
1260/1999,
άρθρο 29
-Κατευθυντήριες
γραμμές για
κρατικές
ενισχύσεις στον
τομέα της
γεωργίας (2000/C
28/02), σημείο
13.2

100

Μέχρι
75000€ ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά

Κανόνας de minimis
(100.000 € ανά
τριετία) και μέχρι

Τουλάχιστον
25%

- Καν (ΕΚ)
1260/1999
- Καν (ΕΚ)
69/2001

30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1
 Ανάπτυξη συστήματος
τηλεαγοράς, ηλεκτρονικού
εμπορίου και τηλεεργασίας για
υπηρεσίες και συστήματα για
προϊόντα εκτός του
παραρτήματος 1 της Συνθήκης
(163)
Ανάπτυξη συστήματος
τηλεαγοράς, ηλεκτρονικού
εμπορίου και τηλεεργασίας για
υπηρεσίες και συστήματα που
αφορούν προϊόντα του
παραρτήματος 1 της Συνθήκης
(163)


Εγκατάσταση
συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας (ISO και HACCP)
(163)

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

2

ΟΤΔ

ΟΤΔ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

3

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα.

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

100

100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π
5

Μέχρι
75000€ ανά
τριετία

Μέχρι
75000€ ανά
τριετία

ΕΘΝΙΚΗ
6
τριετία

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6
75% των επιλέξιμων
δαπανών

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000 € ανά
τριετία και μέχρι 75%
των επιλέξιμων
δαπανών

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000 euro/
τριετία και ανώτερη
ενίσχυση 75% των
επιλέξιμων δαπανών.
Η ενίσχυση για το
κόστος των ελέγχων
κλιμακώνεται σε 6
έτη:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

Τουλάχιστον
25%

- Καν (ΕΚ)
1260/1999,
άρθρο 29
- Κοινοτικές
κατευθυντήριες
γραμμές για τις
κρατικές
ενισχύσεις στον
τομέα της
γεωργίας (2000/C
28/02), σημείο
13.2

Τουλάχιστον
25%

- Καν (ΕΚ)
1260/1999,
άρθρο 29
- Σημεία 13.2,
13.4 και 13.5 του
2000/C28/02
(Κατευθυντήριες
γραμμές για
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π
5
Έτος 1ο:75



Ανάπτυξη, πιστοποίηση
και έλεγχος ποιοτικών
σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ)
(1304)

Έτος 2ο: 75
Έτος 3ο:60
Έτος 4ο:40
Έτος 5ο:35
Έτος 6ο:15

Πιστοποίηση και έλεγχος
μεθόδων βιολογικής παραγωγής
προϊόντων (1304)

ΟΤΔ

Φυσικά ή
Νομικά
πρόσωπα.

100

75

ΕΘΝΙΚΗ
6
Έτος 1ο:
25
Έτος 2ο:
25
Έτος
3ο:20
Έτος 4ο:
20
Έτος 5ο:
5
Έτος 6ο:
5

25

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7=5+6

8

Έτος 1ο:100

Έτος 1ο:0

Έτος 2ο: 100

Έτος 2ο: 0

Έτος 3ο:80

Έτος 3ο:20

Έτος 4ο:60

Έτος 4ο:40

Έτος 5ο:40

Έτος 5ο:60

Έτος 6ο:20

Έτος 6ο:80

100

0

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

9
κρατικές
ενισχύσεις στον
τομέα της
γεωργίας)

-Σημείο 13.4, 3ο
εδάφιο του
2000/C28/02
(Κατευθυντήριες
γραμμές για
κρατικές
ενισχύσεις στον
τομέα της
γεωργίας)
Καν(E.Κ.)2092/91
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΜΕΤΡΟ 1.3 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1
Aναβάθμιση δεξιοτήτων και
εξειδίκευση του ανθρώπινου
δυναμικού – κατάρτιση (113),
(167), (174)

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

Ενέργειες προώθησης –
προβολής (εκτός γεωργικού
τομέα) (164)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

9
-Καν(ΕΚ) 68/2001 (άρθρο
4, παρ. 3)
-Χάρτης περιφερειακών
ενισχύσεων Ν.469/99
-Καν.(ΕΚ)1784/1999

2

3

4=7+8

5

6

7=5+6

8

ΟΤΔ

Νομικά
πρόσωπα ή
συλλογικοί
φορείς ΜΜΕ

100

65

15

80

20

ΜΜΕ

100

35

15

50

50

100

Μέχρι
75000€ ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000€ ανά
τριετία

Ίση ή
μεγαλύτερη
του 0%.

Μέχρι
75000€ ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000€ ανά
τριετία και ανώτερο
ύψος ενίσχυσης 75%
των επιλέξιμων
δαπανών

Τουλάχιστον
25

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Κανόνας de minimis
(100.000 € ανά
τριετία) και μέχρι
70% των επιλέξιμων
δαπανών ή
για μεγαλύτερο ύψος
ενίσχυσης: 55% των

ΟΤΔ
Παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης (163)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΟΤΔ
Φυσικά, Νομικά
πρόσωπα,
συλλογικοί
φορείς

ΟΤΔ

Συλλογικοί
φορείς ΜΜΕ

100

100

Μέχρι
75000€ ανά
τριετία

Τουλάχιστον
30%

-Καν(ΕΚ) 70/2001

- Καν (ΕΚ) 1260/1999
- Καν (ΕΚ) 69/2001
- Καν (ΕΚ) 70/2001
- Χάρτης περιφ.
Ενισχύσεων Ν. 469/1999
(άλλα σχέδια)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

3

Ο.Τ.Α., Ν.Α.,
Ο.Τ.Δ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

5

6

Μέχρι
75000€ ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6
επιλέξιμων δαπανών
(*)
Μέχρι 100.000 € ανά
τριετία και μέχρι 70%
των επιλέξιμων
δαπανών ή
για μεγαλύτερο ύψος
ενίσχυσης: 55% των
επιλέξιμων δαπανών
(*)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

Τουλάχιστον
30%

- Καν (ΕΚ) 1260/1999
- Καν (ΕΚ) 70/2001
- Χάρτης περιφ.
Ενισχύσεων Ν. 469/1999
(άλλα σχέδια)
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΜΕΤΡΟ 1.4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

1

2

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

5

6

4=7+8

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

1 . Π ρ οστασ ί α , α νά δ ειξ η κα ι α ξ ιο πο ί ησ η τ ο υ φυ σ ικού π ερ ι βάλλ ο ντ ος
Αξιοποίηση,
ανάδειξη και
προστασία περιοχών
φυσικού κάλλους,
τοπίων και περιοχών
Natura 2000, (353)

Δρόμοι
πρόσβασης και λοιπές
βασικές υποδομές
(1309)


ΟΤΔ

ΟΤΔ
Συστήματα προστασίας
περιβάλλοντος (1312)

ΟΤΔ
Βελτίωση καταφυγίων
(1310)

ΟΤΑ , Νομικά πρόσωπα,
συλλογικοί φορείς, ΜΚΟ
(με σχετικό καταστατικό
σκοπό)
[για Δημόσιο έργο ή
πράξη δημόσιου
χαρακτήρα]
ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα,
συλλογικοί Φορείς, ΜΚΟ
(με σχετικό καταστατικό
σκοπό)
[για Δημόσιο έργο ή
πράξη δημόσιου
χαρακτήρα]
ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα,
συλλογικοί Φορείς, ΜΚΟ
(με σχετικό καταστατικό
σκοπό)
[για Δημόσιο έργο ή
πράξη δημόσιου
χαρακτήρα]

100

100

100

75

25

100

0

Δεν υπόκειται σε καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων
- Καν. (ΕΚ)1260/1999
-Καν. (ΕΚ) 1257/1999

Μέχρι 75%

Μέχρι
25%

Μέχρι
100%

Ίση ή
μεγαλύτερη
του 0

Δεν υπόκειται σε καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων
- Καν. (ΕΚ)1260/1999
-Καν. (ΕΚ) 1257/1999

0

Δεν υπόκειται σε καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων
- Καν. (ΕΚ)1260/1999
-Καν. (ΕΚ) 1257/1999

75

25

100
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

5

6

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

2 . Α να βά θμ ι σ η τ ο υ οικ ιστ ικο ύ π ε ριβά λλοντ ο ς κα ι ανά δ ειξη τ ης παραδοσιακής α ρχ ι τ ε κτ ο νι κή ς κ λη ρο νο μ ιά ς τ ο υ αγροτ ικού χ ώρ ο υ
Οικιστική αναβάθμιση
περιοχών (οικισμών, γειτονιών
κ.λ.π) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον,
σε εφαρμογή ολοκληρωμένου
σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης (1306)
(εκτός βασικών υποδομών).

Σήμανση αξιοθέατων,
μνημείων, μονοπατιών –
χαρτογραφήσεις (1312)



Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς – κέντρα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων
(πολιτιστικά κέντρα, θέατρα κ.λπ)
(1306):
- ανταποδοτικά
- μη ανταποδοτικά

ΟΤΔ

ΟΤΔ

ΟΤΑ, νομικά
πρόσωπα,
συλλογικοί
φορείς, ΜΚΟ (με
σχετικό
καταστατικό
σκοπό)
[για δημόσιο
έργο ή πράξη
δημόσιου
χαρακτήρα]
ΟΤΑ, Φυσικά ή
νομικά
πρόσωπα,
συλλογικοί
φορείς, ΜΚΟ (με
σχετικό
καταστατικό
σκοπό)

100

75

25

100

0

100

55

20

75

25

100

75

25

100

0

Δεν υπόκειται σε
καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων
- Καν. (ΕΚ)1260/1999
-Καν. (ΕΚ) 1257/1999

-Καν. (ΕΚ)1260/1999
-Καν. (ΕΚ) 1257/1999
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

2

3

ΟΤΔ

ΟΤΑ, Φυσικά ή
νομικά
πρόσωπα,
συλλογικοί
φορείς

Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων
αγροτικής κληρονομιάς για τη
διατήρηση του μη παραγωγικού
στοιχείου (1306)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

5

6

75

25

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

100

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

0

-Καν (ΕΚ)1257/1999
-Κατευθυντήριες
γραμμές για τις κρατικές
ενισχύσεις γεωργίας
(2000/C28/02)

3 . Ε νί σ χ υ ση πο λιτ ιστικών ε κ δη λώσ ε ων κ α ι εκ δηλ ώσεων α νά δειξης κα ι διατ ήρη σης τ η ς τ ο π ικ ή ς κ λη ρο νο μ ιά ς

Πολιτιστικές εκδηλώσεις (166)

ΟΤΔ

ΟΤΑ,
Επιχειρήσεις
ΟΤΑ, Πολιτιστικοί
σύλλογοι και
σωματεία, λοιποί
συλλογικοί
Φορείς και Ο.Τ.Δ.

100

Μέχρι
75.000 €

Μέχρι
25.000 €

100.000 €
ανά τριετία
και μέχρι
75% των
επιλέξιμων
δαπανών

Τουλάχιστον
25%

-Καν. (ΕΚ)1260/1999
-Καν. (ΕΚ) 1257/1999
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΜΕΤΡΑ 2.1 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ-ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και 2.2 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΜΕΤΡΟ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1
2.1: «Συνεργασία μεταξύ
περιοχών της Ελλάδας:
διατοπική-διαπεριφερειακή»
(1305), (164), (173):
α. Για δαπάνες
προετοιμασίας του σχεδίου:

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚ/ΧΟΣ
2

3

ΟΤΔ

ΟΤΔ LEADER
I, LEADER II,
LEADER+,
Συλλογικοί
Φορείς
αναγνωρισμένη
ς προσέγγισης
LEADER

β. Για λοιπές δαπάνες
υλοποίησης:

2 . 2 : « Συνεργασία μεταξύ
περιοχών δύο ή
περισσότερων κρατών:
διακρατική συνεργασία»
(1305), (164), (173):
α. Για δαπάνες
προετοιμασίας του σχεδίου:

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΟΤΔ

ΟΤΔ LEADER+

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
4=7+8

100

100

100

β. Για λοιπές δαπάνες
υλοποίησης:
100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

75

25

100

0

- Καν (ΕΚ) 1260/99
Δεν υπόκειται σε
καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων

Μέχρι
75000€ /3ετία

Μέχρι
25000€
/3ετία

Κανόνας de minimis
(μέχρι 100.000 € /3ετία)
και ανώτερο ύψος
ενίσχυσης μέχρι 80% των
επιλέξιμων δαπανών

Τουλάχιστον
20%

- Καν (ΕΚ) 1260/99
- Καν (ΕΚ)1783/99
- Καν (ΕΚ) 69/2001

75

25

100

0

- Καν (ΕΚ) 1260/99
Δεν υπόκειται σε
καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων

Μέχρι
75000€ /3ετία

Μέχρι
25000€
/3ετία

Κανόνας de minimis
(μέχρι 100.000 € / 3ετία)
και ανώτερο ύψος
ενίσχυσης μέχρι 80% των
επιλέξιμων δαπανών

Τουλάχιστον
20%

- Καν (ΕΚ) 1260/99
- Καν (ΕΚ)1783/99
- Καν (ΕΚ) 69/2001
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
ΜΕΤΡΑ 3.1 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ LEADER+» ΚΑΙ 3.2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ LEADER+
(Μ.Ε.Δ.)»

ΜΕΤΡΟ/
ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1
3.1 «Λειτουργία Δικτύου
LEADER+ (1305)
3.2 «Λειτουργία Ελληνικής
Μονάδας Εμψύχωσης
δικτύου LEADER+» (1305)

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

2
Υπ. Γεωργίας-Δ/νση
Προγρ/σμού & Γ.Δ.
Υπ. Γεωργίας-Δ/νση
Προγρ/σμού & Γ.Δ.

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

3
Ελληνικό
Δίκτυο
LEADER+
Μονάδα
Εμψύχωσης
Δικτύου
LEADER+

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

4=7+8

5

6

ΣΥΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
7=5+6

100

75

25

100

0

100

75

25

100

0

8

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

9
Το μέτρο δεν υπόκειται
σε καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων
Το μέτρο δεν υπόκειται
σε καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων

(*) Τα συγκεκριμένα ποσοστά διαφοροποιούνται αντίστοιχα ως εξής για τις ακόλουθες περιοχές:
- Περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, Ηπείρου, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, καθώς και όλα
τα νησιά της Χώρας εκτός της Κρήτης: 50-10-60-40.
- Νομού Θεσσαλονίκης: 35-15-50-50.
(**) Τα συγκεκριμένα ποσοστά διαφοροποιούνται για τα νησιά του Αιγαίου ως εξής: 50-15-65-35.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΜΕΤΡΟ 1.1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.1.1: Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής
Δράσης (Ο.Τ.Δ).
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
•

Αμοιβές

των

στελεχών

της

υπηρεσιακής

δομής

της

Ο.Τ.Δ

συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης
τους.
•

Δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών της υπηρεσιακής δομής της
Ο.Τ.Δ., καθώς και των μελών της Ε.Δ.Π L+ που γίνονται με σκοπό την
εξυπηρέτηση των αναγκών του τοπικού προγράμματος LEADER+
(συμπεριλαμβανομένων των εξόδων χρήσης μεταφορικών μέσων
τρίτων).

•

Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις
ανάγκες του τοπικού προγράμματος (νομική, λογιστική, μηχανογραφική
υποστήριξη κ.λπ).

•

Λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα υλικά, γραφική

ύλη και έντυπα,

δαπάνες ενοικίασης χώρου γραφείων, δαπάνες για ΔΕΚΟ, δαπάνες
θέρμανσης, δαπάνες καθαρισμού, ταχυδρομικές αποστολές κ.λ.π).
•

Τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και τη διαχείριση του λογαριασμού,
έξοδα εγγυήσεων (προμήθειες εγγυητικών επιστολών).

•

Διαμόρφωση και αναβάθμιση χώρων γραφείου.

•

Συνδρομές σε περιοδικές εκδόσεις που σχετίζονται με την αγροτική
ανάπτυξη, δημιουργία ιστοσελίδας και συνδρομές σε δίκτυα κ.λπ.

•

Δαπάνες πιστοποίησης της Ο.Τ.Δ. κατά ISO.
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β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) που η Ο.Τ.Δ. έχει τη δυνατότητα να
ανακτήσει.

•

Αγορά ακινήτου για χρήση χώρων γραφείου της Ο.Τ.Δ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.1.2: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού
πληθυσμού.
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Τη διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων, καταχωρήσεις
και παρουσιάσεις σε μέσα ενημέρωσης (τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση),
καταχωρήσεις στο διαδίκτυο, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών
και λοιπού ενημερωτικού υλικού με στόχο

την ευρεία ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.
β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) που η Ο.Τ.Δ. έχει τη δυνατότητα να
ανακτήσει.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.1.3: Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών
σχεδίων.
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
•

Αμοιβή συμβούλων για ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση του
τοπικού προγράμματος.

•

Αμοιβή

εξωτερικών

εμπειρογνωμόνων

που

ενδεχομένως

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και την
εξέταση των ενστάσεων.
β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) που η Ο.Τ.Δ. έχει τη δυνατότητα να
ανακτήσει.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.1.4: Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση

της Ομάδας

Τοπικής Δράσης.
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείου και λοιπού
εξοπλισμού.

•

Αγορά λειτουργικών συστημάτων (software).

•

Αναβάθμιση

των

του

υπάρχοντος

ηλεκτρονικού

εξοπλισμού

και

λειτουργικών συστημάτων.
•

Εγκατάσταση

ή

και

επέκταση

Γεωγραφικών

Πληροφοριακών

Συστημάτων (G.I.S.).
β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) που η Ο.Τ.Δ. έχει τη δυνατότητα να
ανακτήσει.

•

Αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού.

•

Αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων.
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ΜΕΤΡΟ 1.2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.1: Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης
προσέγγισης.
Ως ενδεικτικές δράσεις στα πλαίσια της κατηγορίας μπορούν να αναφερθούν:


Δημιουργία και βελτίωση υποδομών διανυκτέρευσης



Δημιουργία και βελτίωση υποδομών εστίασης



Επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης



Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού



Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες
πιστοποίησης ή δικτύωσης.



Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού



Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού
(π.χ. παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κ.λπ)
α)Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

•

Την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.

•

Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

•

Την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του
περιβάλλοντα

χώρου,

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων

και

λοιπού εξοπλισμού.
•

Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το
υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του
δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ). Η δαπάνη
βελτίωσης προσπελασιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

•

Την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η
σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση
οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι
δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
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•

Την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων
του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού,
αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών
πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ,
καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των
ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της
αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και
εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄
ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά
εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.

•

Την αγορά επαγγελματικών οχημάτων παντός εδάφους και ειδικών
προδιαγραφών, τα οποία θα διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον 7 θέσεις
επιβατών για μεταφορά επισκεπτών μόνο σε περιπτώσεις που
τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία
προσπελασιμότητας

σε

αγροτουριστικό

κατάλυμα,

οργανωμένες

περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές κ.λπ). Οι προδιαγραφές των
οχημάτων, καθώς και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών
καθορίζονται στην απόφαση λεπτομερειών του Προγράμματος.
•

Τη δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών)
σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.

•

Το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων
και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).

•

Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό

στα

πλαίσια

των

τοπικών

κέντρων

οργάνωσης,

πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
•

Τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.

•

Την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3

Για τα αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης, εκτός των ανωτέρω,
επιλέξιμες είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που αφορούν:
•

Την περιορισμένης έκτασης συμπλήρωση και βελτίωση του φυτικού
κεφαλαίου.

•

Την πρώτη αγορά ζώων .
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•

Έγγειες βελτιώσεις και εξασφάλιση αρδευτικού ύδατος για τις ανάγκες του
αγροκτήματος (γεώτρηση σε απόλυτα αιτιολογημένες περιπτώσεις,
μικρές λιμνοδεξαμενές, συστήματα άρδευσης κ.λπ).

•

Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής
του αγροκτήματος (σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω στην
αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.2.)

•

Την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και
πρώτων υλών εντός του αγροκτήματος (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα
κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη.

•

Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων

•

Τη δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος.

•

Τη δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων
και τεχνικών με στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς,
συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρεση της αγοράς παλαιού εξοπλισμού
για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι επιλέξιμες λειτουργικές μορφές και τάξεις καταλυμάτων και λοιπών
τουριστικών εγκαταστάσεων είναι αυτές που καθορίζονται στην αριθ.
471/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση.


Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τα επισκέψιμα αγροκτήματα με
υποδομή διανυκτέρευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20
στρεμμάτων.

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
• Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων
(αγορά, μίσθωση κ.λπ).
• Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις του φορέα επένδυσης.
• Αγορά αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία της επένδυσης.
• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εκτός της περίπτωσης δημιουργίας
μουσειακού χώρου στο αγρόκτημα.
• Λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού κ.λπ)
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• Ο φόρος προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των δαπανών της επένδυσης,
όταν παρέχεται η νομοθετική δυνατότητα στην επιχείρηση για ανάκτησή
του.
Για τα αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης, εκτός των ανωτέρω,
μη επιλέξιμες είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που
αφορούν:
Εξομοιούμενες

προς

λειτουργικές

δαπάνες,

όπως

συντήρηση,

αντικατάσταση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου μετά την εκδήλωση
ασθενειών.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.2: Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των
λοιπών τομέων της οικονομίας.
Ως ενδεικτικές δράσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να αναφερθούν:
1. Βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις, όπως:
 Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγής ειδών παραδοσιακής
τέχνης κ.λπ)
 Επιχειρηματική αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων.
 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.
 Επιχειρήσεις αξιοποίησης ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός
πρωτογενούς παραγωγής.
 Βελτίωση επιχειρήσεων (εκτός γεωργικού τομέα) κυρίως προς την κατεύθυνση
προστασίας του περιβάλλοντος
 Βελτιώσεις επιχειρήσεων (εκτός γεωργικού τομέα) για προσαρμογή στις ανάγκες
πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters).
 Επιχειρήσεις κοινωνικής εξυπηρέτησης και κοινωνικής οικονομίας.

2. Επιχειρήσεις μεταποίησης – τυποποίησης πρωτογενούς παραγωγής:
 Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής.
 Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής.
 Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε πρωτότυπες
εφαρμογές.
 Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια κελάρια, επισκέψιμα
οινοποιία).
 Βελτίωση

μεταποιητικών

επιχειρήσεων

γεωργικής

παραγωγής

προς

την

κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος
 Βελτιώσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων γεωργικού τομέα για προσαρμογή στις
ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters).

47

3. Εκτροφεία θηραμάτων και γουνοφόρων ζώων.

1. Βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις:
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

•

Την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.

•

Τη

διαμόρφωση

ανταποκρίνεται

του
στις

περιβάλλοντος
απαιτήσεις

χώρου,

λειτουργίας

προκειμένου
της

να

συγκεκριμένης

βιοτεχνικής δραστηριότητας / επιχείρησης.
•

Την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του
περιβάλλοντα

χώρου,

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων

και

λοιπού εξοπλισμού.
•

Τη δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

•

Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το
υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του
δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ). Η δαπάνη
βελτίωσης προσπελασιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

•

Τη σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η
σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η έκδοση των απαιτούμενων
αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής
του

επιβλέποντα

μηχανικού,

καθώς

και

δαπάνες

ασφάλισης

μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
•

Την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και
πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ)
στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το
είδος της επένδυσης.

•

Τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.

•

Την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3
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•

Το

σχεδιασμό

και

εκτύπωση

διαφημιστικών

και

πληροφοριακών

εντύπων, αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd).
•

Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ) μόνο για τις
περιπτώσεις επενδύσεων κοινωνικής οικονομίας (παιδικοί σταθμοί,
ΑΜΕΑ κ.λπ), καθώς και στις περιπτώσεις που ο εξοπλισμός αυτός
συνδέεται άμεσα με ενέργειες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα
της μονάδας.

•

Αγορά βιβλίων – εντύπων κ.λπ μόνο στις περιπτώσεις επενδύσεων
κοινωνικής οικονομίας (παιδικοί σταθμοί, ΑΜΕΑ κ.λπ).

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
• Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων
(αγορά, μίσθωση κ.λπ).
• Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις του φορέα επένδυσης.
• Αγορά αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία της επένδυσης.
• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
• Αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ), εκτός των
προβλεπόμενων στην προηγούμενη ενότητα.
• Λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού κ.λπ)
• Ο φόρος προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των δαπανών της επένδυσης,
όταν παρέχεται η νομοθετική δυνατότητα στην επιχείρηση για ανάκτησή
του.

2. Επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης πρωτογενούς παραγωγής
Για τις επενδύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής
παραγωγής ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 450/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η ενίσχυση παρέχεται σε Φορείς:
 των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική
βιωσιμότητα
 που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την
υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
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 που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ίδιας τους
συμμετοχής (ίδια κεφάλαια) που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20%
του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.
Αποκλείεται η ενίσχυση ως μη επιλέξιμων των επενδύσεων:


στον τομέα των ζωοτροφών,



στον τομέα των σφαγείων,



επενδύσεις που αφορούν λιανικό εμπόριο,



επενδύσεις που προμηθεύονται πρώτες ύλες από τρίτες χώρες,



όλων

αυτών

που

χαρακτηρίζονται

ως

μη

επιλέξιμες

στην

προαναφερόμενη ΚΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.

α) Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αφορούν:


Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.



Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.



Την

προμήθεια

και

εγκατάσταση

νέου

μηχανολογικού

εξοπλισμού

συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού
των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.


Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας
περιβάλλοντος.



Αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού
πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης. Η δαπάνη
αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της
επένδυσης.



Κατασκευή

κατοικίας

φύλαξης

των

εγκαταστάσεων

μέχρι

συνολικού

λειτουργίας

επιχείρησης

προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.


Απόκτηση

πιστοποιητικών

ποιότητας

της

από

αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος
εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του HACCP.


Την αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων
ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του
απαιτούμενου λογισμικού και

telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των

εγκαταστάσεων.


Την αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και
εργαστηρίου.
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Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση
μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές
απαιτούμενες άδειες και μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της
επένδυσης.



Τη

βελτίωση

της

προσπελασιμότητας-σύνδεσης

της

επένδυσης

με

το

υφιστάμενο οδικό δίκτυο, καθώς και τα έργα βασικής υποδομής (ύδρευση,
αποχέτευση, ηλεκτροδότηση).
Στα πλαίσια της αξιοποίησης παραδοσιακών τεχνικών και χώρων επιλέξιμες
είναι οι κατηγορίες δαπανών που αφορούν:
 Την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και βελτιώσεις/ αναπαλαιώσεις
υφιστάμενων για δημιουργία κελαριών, χώρων γευσιγνωσίας, προβολής κ.λπ.
 Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 Την αγορά και εγκατάσταση απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού.
 Τη δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και
τεχνικών

με

στόχο

την

ανάδειξη

της

αγροτικής

κληρονομιάς,

συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρεση της αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την
εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.
 Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεόραση, video, DVD), όπου και στο βαθμό που
δικαιολογείται από τις ενέργειες που προβλέπονται στα πλαίσια της επένδυσης.
 Την εκπόνηση σχετικών μελετών, τη χορήγηση απαιτούμενων αδειών, τις δαπάνες
επιβλέψεων – επιμετρήσεων κ.λπ, οι οποίες ανέρχονται μέχρι το 12% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου.

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων
(αγορά, μίσθωση κ.λπ)

• Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου (π.χ.
προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη των υλικών κ.λπ).
• Συμβολαιογραφικά

έξοδα

και

πάσης φύσεως φόροι

και

δημοσιονομικές

επιβαρύνσεις του φορέα επένδυσης.
• Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις,VIDEO, DVD κ.λ.π.), εκτός αυτού που
προβλέπεται παραπάνω στα πλαίσια της αξιοποίησης παραδοσιακών τεχνικών
και χώρων.
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• Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο (α) ανωτέρω.
• Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
• Μη

φυσικές

επενδύσεις

συμπεριλαμβανομένων

των

δημοσιονομικών

επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων (εξαιρούνται εκείνες που
αφορούν γενικά έξοδα, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω).
• Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κ.λπ που πληρώνονται από
τους επενδυτές σε τρίτους.
• Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
• Λειτουργικά

έξοδα

(Αμοιβές

προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένων

των

επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ)
• Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των δαπανών της επένδυσης, όταν
παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση για ανάκτησή του.

3. Εκτροφεία θηραμάτων και γουνοφόρων ζώων:
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Πρώτη αγορά γεννητόρων θηραματικών ζώων.

•

Αγορά και εγκατάσταση των αναγκαίων και κατάλληλων περιφράξεων
του βοσκοτόπου, περιμετρικές και ενδιάμεσες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης αυτού.

•

Εγκαταστάσεις καταφυγίων προστασίας θηραμάτων κατασκευασμένων
με τα κατάλληλα υλικά συμβατά προς το φυσικό περιβάλλον.

•

Εγκαταστάσεις

κατάλληλων

καταφυγίων

γέννησης

και

ανάπτυξης

νεογνών θηραμάτων, μονίμων ή κινητών, με υλικά κατασκευής συμβατά με
το φυσικό περιβάλλον.
•

Τα αναγκαία τεχνικά έργα ύδρευσης των θηραμάτων (υδρομαστεύσεις ποτίστρες - δίκτυα μεταφοράς νερού – βροχοδεξαμενές – μικρά φρέατα
κ.λ.π.)

•

Ταΐστρες.

•

Κατασκευή οικίσκων εργαζομένων για την φύλαξη της επιχείρησης μέχρι
συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.

•

Την τεχνική εγκατάσταση ηλεκτροδότησης της επιχείρησης (πλην
δαπανών εγγύησης κατανάλωσης), μέχρι συνολικού προϋπολογισμού
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12.000 ΕΥΡΩ ή εξασφάλιση ηλεκτροδότησης με αγορά γεννήτριας
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
•

Κλουβιά πτερωτών θηραμάτων, ωοτοκίας, αναπαραγωγής, υπαίθριας
ανάπτυξης και διαχείμασης γεννητόρων.

•

Επωαστικές – εκκολαπτικές μηχανές πτερωτών θηραμάτων.

•

Θερμομητέρες – θερμαντικοί λαμπτήρες πτερωτών θηραμάτων.

•

Υδατοδεξαμενές μόνιμες ή μετακινούμενες για τις περιπτώσεις υδρόβιων
πτερωτών θηραμάτων.

•

Τα απολύτως αναγκαία έργα οδοποιίας, προσέγγισης της επιχείρησης,
εντός της επιχείρησης και έργα ζωνών πυροπροστασίας.

•

Το κόστος διενέργειας ελέγχων από αρμόδιους οργανισμούς χρήσης
σημάτων

αναγνωρισμένης

παραγωγής

προϊόντων

ποιότητας

ή

και

βιολογικών προϊόντων (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια για την
αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3).
•

Δημιουργία/

βελτίωση/

επέκταση

κτιριακών

εγκαταστάσεων

και

εξοπλισμού χώρων υποδοχής επισκεπτών ή και χώρων εστίασης. Στις
περιπτώσεις των χώρων εστίασης ισχύουν όσα αναφέρονται στην κατηγορία
1.2.1 ανωτέρω.
•

Εξοπλισμός αναψυχής και ηλεκτρονικών υπολογιστών, μόνο στις
περιπτώσεις

που

αυτός

συνδέεται

άμεσα

και

αποδεδειγμένα

με

συγκεκριμένες ενέργειες της επιχείρησης.
•

Εφόσον η επιχείρηση συμμετέχει σε δίκτυο διαδρομής αγροτικού ή
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς μικρού
αυτοκινήτου λεωφορείου μεταφορικής ικανότητας επισκεπτών μέχρι 15
θέσεων, κατάλληλο για τη μεταφορά ξενάγησης στο εκτροφείο θηραμάτων.

•

Κατασκευή παρατηρητηρίων επισκεπτών, με υλικά συμβατά προς το
φυσικό περιβάλλον, θέασης, φωτογράφησης, ηχητικών ακουσμάτων και
συμπεριφοράς των θηραματικών ζώων.

•

Φορητές διόπτρες παρατήρησης.

•

Οι παρακάτω δαπάνες της κατηγορίας γενικών εξόδων :
Δαπάνη έκδοσης άδειας ανέγερσης εγκαταστάσεων, αμοιβές μηχανικών,
γεωτεχνικών

συμβούλων,

για

την

εκπόνηση

οικονομοτεχνικής

και

διαχειριστικής μελέτης και για την επίβλεψη καλής εκτέλεσης.
Οι παραπάνω συνολικές δαπάνες γενικών εξόδων είναι επιλέξιμες μέχρι του
ποσοστού 12% επί του ποσού των υπολοίπων επιλέξιμων δαπανών.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Η υλοποίηση των επενδύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη των
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τους αρμόδιους Φορείς.
β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
• Απόκτηση βοσκοτόπων, λοιπών εδαφικών εκτάσεων και εγκαταστάσεων
(αγορά, μίσθωση κ.λπ).
• Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου.
• Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις του φορέα επένδυσης.
• Αγορά μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
• Μη

φυσικές

επενδύσεις

συμπεριλαμβανομένων

των

δημοσιονομικών

επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.
• Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής
ασφάλισης.
• Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
• Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των δαπανών της επένδυσης, όταν
παρέχεται η νομοθετική δυνατότητα στην επιχείρηση για ανάκτησή του.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.3: Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή
και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και
νέων τεχνικών.
Ως ενδεικτικές δράσεις στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής μπορούν να αναφερθούν:


Εγκαταστάσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO και HACCP).



Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ,
βιολογικών προϊόντων κ.λπ).



Δικτύωση ομοειδών και συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters).



Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ.
website).



Ανάπτυξη συστήματος τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου.



Ανάπτυξη συστήματος τηλεεργασίας.

1. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO και HACCP) – πιστοποίηση και
έλεγχος ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων κ.λπ).
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Εκπόνηση μελετών έρευνας της αγοράς ως προς την διερεύνηση των
δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών ποιοτικών προϊόντων.

•

Εκπόνηση λοιπών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, σχετικές με
την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας.

•

Τη σύλληψη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων ποιότητας.

•

Προπαρασκευή

αιτήσεων-φακέλων

για

την

αναγνώριση

ονομασιών

προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικών προϊόντων, ιδιοτυπίας,
εισαγωγή και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (ISO) και HACCP.
•

Το κόστος μελέτης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

•

Το

κόστος

αρχικής

πιστοποίησης

και

το

κόστος

ελέγχων

από

αναγνωρισμένους Οργανισμούς.
•

Κατάρτιση, από τον Οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί την πιστοποίηση,
του προσωπικού των τελικών αποδεκτών για την εισαγωγή των συστημάτων
ποιότητας.

•

Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε
νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.
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β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) όταν παρέχεται η δυνατότητα στην
επιχείρηση για ανάκτησή του.
 Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή συστημάτων
ποιότητας υπό την έννοια ότι αυτές θεωρούνται επιλέξιμες στα πλαίσια των
κατηγοριών πράξεων 1.2.1 και 1.2.2.

2. Δικτύωση ομοειδών και συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters).
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:


Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία cluster



Ενέργειες εμψύχωσης – ενημέρωσης σχετικών επιχειρήσεων



Τη σύσταση του Φορέα – νομικού προσώπου (συμβολαιογραφικά έξοδα
κ.λπ).



Την εκπόνηση σχεδίου δράσης.



Κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για
την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου νομικού προσώπου ( γραφεία,
αποθήκες, χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων κ.λπ).



Κτιριακές

εγκαταστάσεις

και

εξοπλισμός

για

εκθετήρια

προβολής-

προώθησης των προϊόντων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων.


Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των
πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες)
συστήματα διανομής, αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ



Την κατάρτιση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και του προσωπικού τους.



Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση
των προϊόντων (γεωργικών και μη γεωργικών) του cluster.



Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή
υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.



Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων /προϊόντων
του cluster (εκτός γεωργικού τομέα).



Τη διοργάνωση διαγωνισμών και τη βράβευση καλών πρακτικών και
πρωτότυπων εφαρμογών.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που μετέχουν στο cluster δεν μπορεί κατά κανόνα να
είναι μικρότερος των 5 και παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη
κρίσιμη μάζα για τη βιωσιμότητα του.

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
 Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης για επιχειρήσεις / προϊόντα
γεωργικού τομέα.


Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για
την εφαρμογή του cluster υπό την έννοια ότι αυτές θεωρούνται επιλέξιμες στα
πλαίσια των κατηγοριών πράξεων 1.2.1 και 1.2.2.



Λειτουργικές δαπάνες (αμοιβές προσωπικού κ.λπ).



Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) όταν παρέχεται η δυνατότητα για
ανάκτησή του.

3.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ.

website), ανάπτυξη συστήματος τηλεαγοράς, ηλεκτρονικού εμπορίου και
τηλεεργασίας.
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:


Μελέτη σκοπιμότητας.



Την εκπόνηση σχεδίου δράσης.



Διαμόρφωση

χώρου,

προμήθεια

και

εγκατάσταση

απαιτούμενου

ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.


Τη δημιουργία ή προμήθεια απαιτούμενων λογισμικών συστημάτων ή και τη
δημιουργία βάσεων δεδομένων.



Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε
νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) όταν παρέχεται η δυνατότητα για
ανάκτησή του.
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ΜΕΤΡΟ 1.3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.3.1: Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρωπίνου
δυναμικού –κατάρτιση.
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Την αμοιβή εισηγητών –εκπαιδευτών.

•

Αμοιβές των εκπαιδευομένων.

•

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εισηγητών - εκπαιδευτών.

•

Δαπάνες μίσθωσης χώρου και εκπαιδευτικού εποπτικού και λοιπού εξοπλισμού για
τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης (προβολέας διαφανειών, τηλεόραση,
video κ.λπ).

•

Δαπάνες

αναπαραγωγής

εκπαιδευτικού

υλικού

που

διανέμεται

στους

εκπαιδευόμενους (φωτοτυπίες, έξοδα βιβλιοδεσίας κ.λπ).
•

Κόστος υπηρεσιών για την υλοποίηση του σχεδίου κατάρτισης.
β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
Αμοιβές για τη συγγραφή των κειμένων των εισηγήσεων των εκπαιδευτών,



πνευματικά δικαιώματα και άλλα σχετικά έξοδα, τα οποία θεωρείται ότι
συμπεριλαμβάνονται στη δαπάνη αμοιβής των εισηγητών – εκπαιδευτών.


Η αγορά εκπαιδευτικού, εποπτικού εξοπλισμού



Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), όταν παρέχεται στον τελικό
αποδέκτη η δυνατότητα ανάκτησής του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.3.2: Παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης (Εκπόνηση
μελετών)
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για:
•

Την αμοιβή των μελετητών/ εμπειρογνωμόνων.

•

Την

έκδοση

και

αναπαραγωγή

της

μελέτης/

εμπειρογνωμοσύνης,

στις

περιπτώσεις που απαιτείται.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Η αναγκαιότητα υλοποίησης των μελετών και το κόστος τους τελεί υπό
την έγκριση της υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π Κ.Π LEADER+.
β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

Μελέτες για τις οποίες δεν έχει εκφρασθεί η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
διαχείρισης του Ε.Π Κ.Π LEADER+.
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•

Ο Φόρος προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του επιλέξιμου κόστους της μελέτης, όταν
παρέχεται στον τελικό αποδέκτη η δυνατότητα ανάκτησης του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.3.3: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Το σχεδιασμό και εκτύπωση πληροφοριακών και διαφημιστικών εντύπων (π.χ.
αμοιβές εξειδικευμένων γραφείων για την παραγωγή των εντύπων), καθώς και
τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CDs κ.λπ).

•

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.

•

Το σχεδιασμό και εκτύπωση επενδυτικών οδηγών.

•

Την έρευνα/ καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.

•

Το

σχεδιασμό

και

κατασκευή

διαφημιστικών

αφισών,

προθηκών

και

ηλεκτρονικής διαφήμισης.
•

Κόστος σχεδιασμού ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (web site) και προώθησή
του σε ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης.

•

Το κόστος καταχωρήσεων σε τουριστικούς οδηγούς.

•

Το κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ενέργειες προβολής προώθησης πρέπει να αφορούν περιοχές και τομείς (με
εξαίρεση το γεωργικό τομέα) και υλοποιούνται από συλλογικούς Φορείς ΜΜΕ,
Ν.Α., ΟΤΑ, ΟΤΔ.


Προϋπόθεση για την υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης είναι η
ύπαρξη ενός προγράμματος δημοσιότητας, το οποίο θα βρίσκεται σε συνάφεια
με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος.

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Ενέργειες προώθησης – προβολής γεωργικών προϊόντων.

•

Μετάδοση ηλεκτρονικής διαφήμισης σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα.

•

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) των επιλέξιμων δαπανών, όταν
παρέχεται στον τελικό αποδέκτη η δυνατότητα ανάκτησης του.
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ΜΕΤΡΟ 1.4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.4.1: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Ως ενδεικτικές δράσεις στα πλαίσια της κατηγορίας μπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες:


Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπιών
και περιοχών Natura 2000.



Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.



Βελτίωση καταφυγίων.



Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια.

1. Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και
περιοχών Natura 2000
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
Τεχνικά έργα αξιοποίησης – ανάδειξης:
•

Προμήθεια και τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών από ξύλο (παρατηρητήρια,
τραπεζόπαγκοι, καθίσματα, κάδοι κ.λπ), καθώς και του σχετικού εξοπλισμού
παρατήρησης.

•

Εργασίες διαμόρφωσης θέσεων θέας και παρατήρησης.

•

Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών και διαμόρφωση πρόσβασης σε
αξιόλογες θέσεις θέας – παρατήρησης της περιοχής ή μνημεία της φύσης
(ανακατασκευή λιθόστρωτων και λιθοδομών, βελτίωση βατότητας με κοπή –
εκρίζωση ανεπιθύμητης βλάστησης, μικρά χωματουργικά, ξύλινα ή πέτρινα
γεφυράκια διάβασης υδατορεμάτων, βρύσες κλπ).

•

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων (κατεύθυνσης επί των μονοπατιών διαδρομών, ερμηνείας τοπίου, πληροφόρησης για τα οικοσυστήματα – χλωρίδα –
πανίδα της περιοχής).

Αποκατάσταση περιοχών περιβαλλοντικής υποβάθμισης:
•

Χειρονακτικοί καθαρισμοί απορριμμάτων και μπάζων σε περιοχές όπως υγροτόπων,
κοιτών ρεμάτων, σημείων διαδρομών κλπ).

•

Εργασίες αποκατάστασης λατομείων (χωματουργικές εργασίες, φυτοτεχνικά έργα
κ.λπ).

•

Σε

περιοχές

Natura

εκτός

των

ανωτέρω:

φυτοτεχνικά

έργα

ανάταξης

υποβαθμισμένων οικοτόπων, έργα διαχείρισης οικοτόπων και λοιπά φυτοτεχνικά
έργα, όπου αυτά προβλέπονται από τις αντίστοιχες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
ή Διαχειριστικά Σχέδια
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Εξοπλισμός ομάδων εθελοντών:
Προμήθεια εργαλείων, οργάνων, ειδικού ρουχισμού κ.λπ.
Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:
•

Μελέτη σχεδιασμού του προγράμματος (στόχοι, μέθοδοι, ομάδες στόχοι κλπ).

•

Σχεδιασμός και αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, χάρτες).

•

Αμοιβές – έξοδα ατόμων που θα υλοποιήσουν την καμπάνια (επισκέψεις σε σχολεία,
διανομή υλικού στις ομάδες στόχους κλπ).

•

Ημερίδες – συναντήσεις με φορείς της περιοχής – ομάδες στόχους του
προγράμματος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στην περίπτωση περιοχών Natura για τις οποίες έχει εκπονηθεί ΕΠΜ ή Διαχειριστικό Σχέδιο
θα πρέπει όλες η προτεινόμενες δράσεις να είναι σύμφωνες με τους όρους και
περιορισμούς που αυτές θέτουν.

2. Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Περιλαμβάνονται συστήματα που προτείνουν πρωτότυπες ή και πιλοτικές μεθόδους
προστασίας του περιβάλλοντος,

παρεμβάσεις για τη αναβάθμιση, βελτίωση περιοχών

ενδιαίτησης άγριας πανίδας, καθώς και ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
/ενημέρωσης.
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:


Δαπάνες τεχνικών έργων και μίσθωσης αναγκαίων εκτάσεων για την εφαρμογή του
επιχειρησιακού σχεδίου.



Κατασκευή ή προμήθεια, τοποθέτηση ταϊστρών, ποτιστρών και αναγκαίων
περιφράξεων βάσει του εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου.



Εργασίες δημιουργίας, συντήρησης – αποκατάστασης φυτοφρακτών και αύξησης
τροφικών διαθεσίμων της άγριας πανίδας.



Αναγκαία μικρά τεχνικά έργα εξασφάλισης νερού.



Δαπάνες για μελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η σύνταξη διαχειριστικού
σχεδίου με βάση τις προδιαγραφές που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Γεωργίας,
παρακολούθηση και αξιολόγηση του διαχειριστικού σχεδίου, σύνταξη τεχνικής
μελέτης έργων, όπου απαιτείται, έκδοση των απαραίτητων αδειών, καθώς και
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προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής, επίβλεψης και διοίκησης – διαχείρισης του έργου,
δαπάνες αξιολόγησης κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το
12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πρότασης.


Έρευνα πεδίου για την καταγραφή – παρακολούθηση παραμέτρων αξιολόγησης του
διαχειριστικού σχεδίου.



Εξοπλισμός ομάδων εθελοντών για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων
(προμήθεια εργαλείων, οργάνων, ειδικού ρουχισμού κ.λπ).



Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών,
δαπάνες σχεδιασμού και αναπαραγωγής ενημερωτικού – εκπαιδευτικού –
πληροφοριακού υλικού, δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης,
δαπάνες μίσθωσης χώρου για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων,
δαπάνες μίσθωσης εποπτικού υλικού, εξοπλισμού για τις ανάγκες εκδηλώσεων
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς, video
κ.λπ).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ


Οι ανωτέρω παρεμβάσεις υλοποιούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές ενδιαίτησης
άγριας πανίδας.



Για

τις

ανωτέρω

παρεμβάσεις,

απαραίτητη

προϋπόθεση

είναι

η

ύπαρξη

διαχειριστικού σχεδίου εγκεκριμένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου,
όπου απαιτείται, το

οποίο θα περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των

προτεινόμενων παρεμβάσεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέτρηση των
επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων κ.λπ.


Το διαχειριστικό σχέδιο για τις περιοχές Natura 2000 θα πρέπει να συντάσσεται με
βάση τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ για τις παρεμβάσεις εκτός περιοχών
Natura 2000 με βάση τις οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Γεωργίας.



Η υλοποίηση των μικρών τεχνικών έργων θα γίνει με βάση το θεσμικό πλαίσιο που
αφορά στα δημόσια έργα (Ν. 1418/84 όπως ισχύει κάθε φορά) από εργολήπτη
δασοτεχνικών έργων ή από εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ για
έργα

πρασίνου,

στελεχωμένη

από

δασολόγο

ή

τεχνολόγο

δασοπονίας,

εγγεγραμμένο στα ΜΕΚ που επιλέγεται από το Φορέα Υλοποίησης του έργου και
εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή αν οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις γίνονται σε
δασικές εκτάσεις.


Οι ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης υλοποιούνται σε
περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται οι λοιπές παρεμβάσεις.
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3. Βελτίωση καταφυγίων, Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Εργασίες βελτίωσης / αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων, του
περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού υφισταμένων καταφυγίων, καθώς και
βελτίωση της προσπέλασης προς το καταφύγιο.

•

Προσβάσεις

μικρής

κλίμακας,

διάνοιξη,

καθαρισμός,

τεχνικά

έργα,

πλακοστρώσεις, προστατευτικά κιγκλιδώματα, δενδροφυτεύσεις, αναστήλωση
μικρών γεφυριών κ.λπ
•

Κατασκευή

και

τοποθέτηση

πινακίδων,

ελαφρών

ξύλινων

κατασκευών

(τραπεζοκαθισμάτων, κάδων απορριμμάτων κ.λπ)
•

Απαιτούμενες

τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επίβλεψης,

επιμετρήσεων κ.λπ, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών
φορέων.

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
• Λειτουργικά έξοδα των Φορέων Υλοποίησης (αμοιβές προσωπικού κ.λπ).
•

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) των επιλέξιμων δαπανών, όταν
παρέχεται στον τελικό αποδέκτη η δυνατότητα ανάκτησης του.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΑΞΗΣ

1.4.2:

Δράσεις

για

την

αναβάθμιση

του

οικιστικού

περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του
αγροτικού χώρου.
Ως ενδεικτικές δράσεις στα πλαίσια της κατηγορίας μπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες:


Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λπ) με αρχιτεκτονικό
ενδιαφέρον,

σε

εφαρμογή

ολοκληρωμένου

σχεδίου

οικιστικής

ανάπτυξης

συμπεριλαμβανομένων μικρών δημόσιων έργων που κρίνονται αναγκαία για τη
λειτουργία του οικιστικού συνόλου που αναβαθμίζεται.


Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς.



Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.



Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά κέντρα, θέατρα κ.λπ.)



Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών, χαρτογραφήσεις.

α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Αποκατάσταση

εξωτερικών

όψεων

κτιρίων

στα

πλαίσια

της

οικιστικής

αναβάθμισης περιοχών.
•

Πεζοδρομήσεις και διαμορφώσεις – αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων

στα

πλαίσια της οικιστικής αναβάθμισης περιοχών (δενδροφυτεύσεις, πάρκα,
ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων, πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι
αθλοπαιδιών κ.λπ).
•

Μικρά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, εξηλεκτρισμός).

•

Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της
αγροτικής υπαίθρου, τα οποία έχουν αισθητική και ιστορική σημασία (μνημεία,
μύλοι, γεφύρια, βρύσες, μοναστήρια κ.λπ).

•

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή βελτίωση / αναβάθμιση υφισταμένων (κατά
προτεραιότητα χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων)
για

τη

δημιουργία

δραστηριοτήτων,

μουσείων

διαμόρφωση

και

κέντρων

περιβάλλοντος

πολιτιστικών
χώρου,

και

λοιπών

προμήθεια

και

εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού απαιτούμενων για
τη λειτουργία τους.
•

Καταγραφή πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς με
στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.

•

Αγορά εκθεμάτων που σχετίζονται με την τοπική αγροτική – πολιτιστική
κληρονομιά κάθε περιοχής στα πλαίσια των μουσείων (π.χ. παραδοσιακές
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ενδυμασίες, κεντήματα, υφαντά, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε
αγροτικές εργασίες, παραδοσιακά μουσικά όργανα, γραπτά ιστορικά ή
πολιτιστικά ντοκουμέντα κ.λπ).
•

Σήμανση μονοπατιών, διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους, αξιόλογων
κτισμάτων με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας (μνημεία, κτίρια
κ.λπ).

•

Χαρτογραφήσεις και παραγωγή θεματικών χαρτών.

•

Απαιτούμενες

τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων,

επιμετρήσεων κ.λπ, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών
φορέων.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στις περιπτώσεις οικιστικής αναβάθμισης είναι απαραίτητο να υπάρχει μελέτη
ανάπλασης, η οποία θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί πριν την έναρξη υλοποίησης των
εργασιών.
β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

Ενέργειες οικιστικής αναβάθμισης σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς.

•

Λειτουργικά έξοδα των Φορέων Υλοποίησης (αμοιβές προσωπικού κ.λπ)

•

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) των επιλέξιμων δαπανών, όταν
παρέχεται στον τελικό αποδέκτη η δυνατότητα ανάκτησης του.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.4.3: Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς.
α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Σύνθεση, παραγωγή και διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των
εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κλπ).

•

Δημιουργία και καταχώριση διαφημίσεων των εκδηλώσεων σε έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

•

Δαπάνες

σύστασης

φορέα

οργάνωσης

πολιτιστικών

και

λοιπών

δραστηριοτήτων.
•

Δαπάνες για τη διαμόρφωση χώρου και τον εξοπλισμό του φορέα οργάνωσης
πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων.

•

Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση εκδηλώσεων.

•

Διαμόρφωση των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί κ.λ.π).

•

Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κλπ).

•

Μίσθωση οπτικοακουστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.
(Video, Οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ).

•

Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών συγκροτημάτων, χορευτικών
συγκροτημάτων, θεατρικών ομάδων και έξοδα οργάνωσης λοιπών πολιτιστικών
θεματολογιών (θέατρο, φωτογραφία κλπ) εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα
των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα
υπερβαίνει το 50% της συνολικής δαπάνης της εκδήλωσης.

•

Την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και την αγορά – κατασκευή
παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.

•

Τη διοργάνωση διαγωνισμών και τη βράβευση πρακτικών για την προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ανάδειξη του πολιτισμού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Όλες οι ενέργειες εντάσσονται στην κατηγορία των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον
δεν προκαλούν έσοδα του Φορέα Υλοποίησης.
β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
•

Λειτουργικά έξοδα των Φορέων Υλοποίησης (αμοιβές προσωπικού κ.λπ)

•

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) των επιλέξιμων δαπανών, όταν
παρέχεται στον τελικό αποδέκτη η δυνατότητα ανάκτησης του.
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ΑΞΟΝΑΣ 2: « ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΜΕΤΡΑ:

2.1 «Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική-

διαπεριφερειακή συνεργασία» και 2.2 «Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή
περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία».
Στα πλαίσια των μέτρων του άξονα 2 εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές
κατηγορίες πράξεων:
Συνεργασίες σε :


Θέματα αγροτικού τουρισμού



Θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών
τομέων οικονομίας.



Θέματα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας



Θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς.

α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:


Συνέδρια, ημερίδες και παρεμφερείς εκδηλώσεις (μίσθωση χώρου και εποπτικών
μέσων, αμοιβές και έξοδα μετακίνησης εισηγητών, αναπαραγωγή ενημερωτικού
υλικού/ εισηγήσεων, ενέργειες δημοσιότητας εκδηλώσεων, δαπάνες φιλοξενίας
συμμετεχόντων κ.λπ).



Ταχυδρομικές αποστολές.



Έξοδα προβολής και διαφήμισης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση και λοιπά μέσα
ενημέρωσης).



Συμμετοχή σε εκθέσεις –επιδείξεις (εσωτερικού ή εξωτερικού κατά περίπτωση
μέτρου).



Αγορά εντύπων και γραφικής ύλης, έξοδα εκτυπώσεων φυλλαδίων και οδηγών
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κλπ.



Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις, αγγελίες, ανακοινώσεις.



Τεχνική υποστήριξη των ενεργειών του σχεδίου συνεργασίας.



Δημιουργία

ιστοσελίδων

και

δικτυακών

τόπων

(web

sites),

ανάπτυξη

συστημάτων τηλεεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου.


Απόκτηση κοινών λογισμικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο
σχέδιο συνεργασίας.



Σχεδιασμός και προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων.



Δαπάνες σύστασης φορέα διατοπικής / διακρατικής συνεργασίας.
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β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

Αμοιβές για συγγραφή κειμένων των εισηγήσεων, οι οποίες θεωρείται ότι
συμπεριλαμβάνονται στη δαπάνη αμοιβής των εισηγητών.

•

Η αγορά εποπτικού εξοπλισμού.

•

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των επιλέξιμων δαπανών, όταν
παρέχεται στον τελικό αποδέκτη η δυνατότητα ανάκτησης του.
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ΑΞΟΝΑΣ 3: «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
ΜΕΤΡΟ 3.1: Λειτουργία Δικτύου LEADER+.
Στα πλαίσια του μέτρου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων:


Λειτουργικές δαπάνες δικτύου.



Σύνοδοι Δικτύου.

α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
•

Αμοιβές

προσωπικού

στελέχωσης

του

Γραφείου

του

Δικτύου,

συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης.
•

Λειτουργικές δαπάνες του Γραφείου του Δικτύου (αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη
και έντυπα, δαπάνες ενοικίασης χώρου γραφείων, δαπάνες για ΔΕΚΟ, δαπάνες
θέρμανσης, καθαρισμού, ταχυδρομικές αποστολές κ.λπ)

•

Δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών του Γραφείου του Δικτύου, που γίνονται με
σκοπό την εξυπηρέτηση του έργου του Δικτύου.

•

Έκδοση ενημερωτικού υλικού (Πρακτικά συνόδων, αποτελέσματα ομάδων
εργασίας κ.λπ).

•

Προβολή του έργου του δικτύου.



Οργάνωση και διεξαγωγή συνόδων, συσκέψεων και παρεμφερών εκδηλώσεων
(μίσθωση χώρου και εποπτικών μέσων, αμοιβές και έξοδα μετακίνησης
εισηγητών,

αναπαραγωγή

ενημερωτικού

υλικού/

εισηγήσεων,

ενέργειες

δημοσιότητας εκδηλώσεων κ.λπ).
•

Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας θεματικών πεδίων και αμοιβές των μελών των
ομάδων.

•

Συνεργασία με λοιπά εξειδικευμένα δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης και με
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Δίκτυα.

•

Αγορά/ αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείων και
λειτουργικών συστημάτων, αναγκαίων για τη λειτουργία του Γραφείου του
Δικτύου.

•

Δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

•

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών, εφόσον δεν υπάρχει
δυνατότητα ανάκτησής του.

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

Η αγορά ακινήτου για χρήση χώρων γραμματείας δικτύου.

•

Αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικού μέσου.

•

Αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού.
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ΜΕΤΡΟ 3.2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
LEADER+ (Μ.Ε.Δ).
Στα πλαίσια του μέτρου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:


Ενέργειες διάδοσης.



Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις Ο.Τ.Δ., την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
και την Επιτροπή Παρακολούθησης.



Βάση πληροφοριών και τηλεματικό σύστημα.

α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :
•

Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις (έντυπο, οδηγοί, αφίσα, θεματικά φυλλάδια, dossier
παρουσιάσεων και υλικών αλληλογραφίας).

•

Διοργάνωση Συνεδρίων –Ημερίδων.

•

Σεμινάρια Επιμόρφωσης.

•

Τεχνική Στήριξη (επιτόπια εμψύχωση – τεχνική στήριξη Ο.Τ.Δ., τεχνική στήριξη
για διατοπική - διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία, συσκέψεις εργασίας
για την επίλυση προβλημάτων).

•

Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμόνων, γνωμοδοτήσεων για εξειδικευμένα
θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

•

Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Δικτύου LEADER+ και των εκδηλώσεων για
διατοπική – διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασίας, καθώς και συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ή άλλες αντίστοιχες δομές.

•

Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας (εντοπισμός, ανάλυση, αξιολόγηση,
επιλογή

καινοτομιών – βέλτιστων πρακτικών και ενέργειες προβολής –

προώθησης βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας).
•

Σχεδιασμός και λειτουργία βάσεων πληροφοριών και τηλεματικό σύστημα,
δημιουργία Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο.

•

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών, εφόσον δεν υπάρχει
δυνατότητα ανάκτησής του.

70

