ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΝΟΜΟΤ

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΛΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Ο.Σ.Α. «Α.Δ.ΝΟ.Λ. Α. Δ.»

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ
ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ : Η
Εσρώπη επενδύει ζηις
αγροηικές περιοτές

LEADER

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
& ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Διαζζφλα 10-06-2015
Αξηζκ. Πξση. 540

ΠΔΡΙΛΗΨΗ
5ηρ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4
«ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER»
ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4: «Δθαξκνγή πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο
Διιάδαο 2007-2013» (ΠΑΑ) εγθξίζεθε ε εθαξκνγή ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε Φνξέα Τινπνίεζεο (Οκάδα
Σνπηθήο Γξάζεο) ηελ Δηαηξεία καο κε ηελ επσλπκία: «Αναπηςξιακή Δηαιπεία Νομού Λάπιζαρ,
Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία Ο.Σ.Α. «Α.Δ.ΝΟ.Λ. Α.Δ.», ε νπνία απνηειεί ηελ Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο
(Ο.Σ.Γ.).
Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ε Ο.Σ.Γ. θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο (ππνςήθηνπο
επελδπηέο), λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ
ζηνηρεία:
Α. Η παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο αθνξά ηα εμήο ππνκέηξα θαη δξάζεηο:

Τπομέηπο

Δνδεικηικό
ςνολικό
κόζηορ

Γπάζη

L123α

Αχμεζε ηεο
πξντφλησλ.

αμίαο

L123β

Αχμεζε ηεο αμίαο
πξντφλησλ.

L312-1

L312-3

ησλ

γεσξγηθψλ

Δνδεικηική
Γημόζια
Γαπάνη
(Κοινοη. &
Δθν.ζςμμ.)

Δνδεικηική
Ιδιωηική
Γαπάνη

307.041,12

153.520,56

153.520,56

100.000,00

50.000,00

50.000,00

Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί
βηνηερληθψλ κνλάδσλ.

120.000,00

60.000,00

60.000,00

Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ
παξαγσγήο
εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε.

100.000,00

50.000,00

50.000,00

ησλ δαζνθνκηθψλ

Γικαιούσοι

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο ζε πνιχ
κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα
ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο
ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο θαη ηνπ
Καλ(ΔΚ)800/2008.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο
ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ
L311, πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ , ζχκθσλα κε
ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ)
800/2008.

L313-6

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο,
ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.

114.883,76

57.441,88

57.441,88

L313-8

Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο
ππαίζξνπ
(ελαιιαθηηθέο
κνξθέο
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ,
ρψξνη
αζινπαηδηψλ,
ρψξνη
γεπζηγλσζίαο).

100.000,00

50.000,00

50.000,00

L321-2

Υψξνη
άζθεζεο
πνιηηηζηηθψλ,
αζιεηηθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ,
πεξηβαιινληηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, φπσο
θέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, σδεία,
θ.ι.π

L323-1

Γηαηήξεζε,
απνθαηάζηαζε
θαη
αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, φπσο βειηίσζε
–ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο
εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο,
δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο, θαζψο θαη
δξάζεηο
πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο.

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο
ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ
L311, πνπ δχλαληαη λα
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε
ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
2003/361/ ΔΚ θαη ηνλ Καλ ( Δ Κ
)800/2008.

0,00

ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο
πξφζσπα, θαζψο θαη ηδησηηθνί
θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ
ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ
δεκφζηνπ ραξαθηήξα.

0,00

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη
άιινη θνξείο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί
θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ
πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ
δεκφζηνπ ραξαθηήξα.

Β. Οη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην ηνπηθφ πξφγξακκα, ε πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ, νη ηειηθνί
δηθαηνχρνη, νη επηιέμηκεο δαπάλεο, ηα πνζνζηά επηρνξεγήζεσλ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, νη
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη νη φξνη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Αλαιπηηθή
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. Σελ παξνχζα Πξφζθιεζε, κε ηα
Παξαξηήκαηά ηεο, κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη, σωπίρ αμοιβή, ζε έληππε ή/θαη
ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηα γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Ννκνχ Λάξηζαο, Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε
Δηαηξεία Ο.Σ.Α. - Α.Δ.ΝΟ.Λ. Α.Δ., (Βιαρνδήκνπ 1 – Διαζζφλα θαη σθξάηνπο 111- Λάξηζα), θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Δπίζεο, είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Δ.ΝΟ.Λ Α.Δ. http://www.aenol.gr
Γ. Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο Πεξίιεςεο ηεο Πξφζθιεζεο απνηειεί ην Παξάξηεκα απηήο, ζην
νπνίν πεξηιακβάλνληαη:


Αλαιπηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.



Δλεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο, ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο
ησλ πξνθεξπζζφκελσλ δξάζεσλ, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή



Τπφδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
(ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο), ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. ην ππφδεηγκα αλαθέξνληαη κεηαμχ
άιισλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ.



Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα - δηεπθξηλίζεηο), ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή,



Κξηηήξηα επηινγήο (βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα - δηεπθξηλίζεηο), ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή,



Γηεπθξηλήζεηο θξηηεξίσλ θαη ιίζηα απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή



Πίλαθαο ηηκψλ κνλάδαο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή,



Δλδεηθηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο κειέηεο « Πξνδηαγξαθέο Σνπηθνχ πκθψλνπ
Πνηφηεηαο» πνπ εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο

εηαηξείαο

καο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο

LEADER+.


Η κε αξ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη
ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο «Πλαίζιο
εθαπμογήρ ηος Άξονα 4 ¨Πποζέγγιζη LEADER¨ ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ
2007-2013 (ΠΑΑ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη & ηελ ππ αξηζκ. 1577/22-07-2010 ΤΑ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο «Λεπηομέπειερ

εθαπμογήρ,

ζύζηημα εποπηείαρ και ελέγσων ηος Άξονα 4 ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ
2007-2013 (ΠΑΑ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD)


Σν εγθεθξηκέλν, απφ ην Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο,

ηνπηθφ

πξφγξακκα πξνζέγγηζεο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ., ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD)

Γ. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ είλαη ε 17η Αςγούζηος 2015 και ώπα
14:30μ.μ. Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Ο.Σ.Γ. Α.Δ.ΝΟ.Λ Α.Δ. : Βιαρνδήκνπ 1 –
40200 Διαζζφλα θαη ζην παξάξηεκα σθξάηνπο 111 - 41336 Λάξηζα, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε
ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά, κε ηελ έλδεημε «Γηα ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Ο.Σ.Γ. Α.Δ.ΝΟ.Λ Α.Δ». Ιζρχνπζεο είλαη κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα
παξαιεθζνχλ απφ ηελ Ο.Σ.Γ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνηάζεσλ. ε
πεξίπησζε ππνβνιήο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο λα
πεξηέιζεη νκνίσο ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ψξα, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θάπνηα πξφηαζε ππνβιεζεί ή πεξηέιζεη ζην
πξσηφθνιιν ηεο Ο.Σ.Γ. κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο, δελ γίλεηαη δεθηή σο νπδέπνηε
ππνβιεζείζα θαη επηζηξέθεηαη ζε απηνχο πνπ ηελ ππέβαιαλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
ζηα γξαθεία ηεο Ο.Σ.Γ. «Α.Δ.ΝΟ.Λ. Α.Δ.» ή ζηα ηειέθσλα 24930 25047, 24222 θαη 2410 284696, 284824
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηνπο: Μπαζδέθε εβαζηή, Μνπθίδε Γεψξγην, Υαξηαιάκε Αζελά .

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
LEADER (ΔΓΠ LEADER)
ΑΚΚΑ ΓΔΩΡΓΙΟ

